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D ominik Kadzik

„Wojsko nadworne” na początku wojny 
Stefana Batorego z Gdańskiem  

w świetle akt skarbowych

Jedynym pełnym opracowaniem dotyczącym kwestii wojskowo-
ści za Stefana Batorego jest seria artykułów Henryka Kotarskiego, któ-
ry opisał organizację armii oraz przebieg i  skutki wojny inflanckiej z  lat 
1576–15821. Skupił się on na zwycięskich wyprawach pod Połock, Wiel-
kie Łuki, a  także na oblężeniu Pskowa, natomiast w dosyć ogólny sposób 
przedstawił konflikt z Gdańskiem. Ta wojna domowa – czy też bunt mia-
sta – jest dobrze opisana w  literaturze2, chociaż wielu autorów ograniczyło 
się jedynie do wydanych źródeł3. Najbardziej znanym wydarzeniem tego 

1 H. Kotarski, Wojsko polsko-litewskie podczas wojny inflanckiej 1576–1582. Sprawy organi-
zacyjne, cz. I, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” (dalej: SMHW) 1970, t. 16, cz. 2, 
s. 63–123; cz. II, SMHW 1971, t. 17, cz. 1, s. 52–124; cz. III, SMHW 1971, t. 17, cz. 2, s. 81–151; 
cz. IV, SMHW 1972, t. 18, cz. 1, s. 3–92; cz. V, SMHW 1972, t. 18, cz. 2, s. 44–104. 
2 T. Korzon, Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, t. 2, Kraków 1912, s. 7–24; K. Lepszy, Stefan 
Batory a Gdańsk, „Rocznik Gdański” 1932, t. 6, s. 82–136; J. Besala, Stefan Batory, Warszawa 
1992; K. Olejnik, Stefan Batory, Warszawa 2013; S. Herbst, Wojna gdańska [w:] Zarys dziejów 
wojskowości polskiej do roku 1864, t. 1, red. J. Sikorski, Warszawa 1965, s. 386–395; Historia 
Gdańska, t. 2, red. E. Cieślak, Gdańsk 1982; M. Plewczyński, Wojna i wojskowość polska w XVI 
wieku, t. 3, Zabrze – Tarnowskie Góry 2013.
3 Stefan Batory pod Gdańskiem w 1576–1577 r. Listy, uniwersały i instrukcje, oprac. A. Pa-
wiński, Warszawa 1877, („Źródła Dziejowe”, t. 3); Początek panowania w Polsce Stefana Bato-
rego 1575–1577 r. Listy, uniwersały instrukcje, oprac. A. Pawiński, Warszawa 1877, („Źródła 
Dziejowe”, t. 4); Sprawy wojenne króla Stefana Batorego. Dyjarjusze, relacyje, listy i akta z lat 
1576–1586, oprac. I. Polkowski, Kraków 1887; R. Heidenstein, Dzieje Polski od śmierci Zyg-
munta Augusta do roku 1594 ksiąg XII, oprac. M. Gliszczyński, W. Spasowicz, Petersburg 
1857; M. Bielski, Kronika, t. 3, wyd. K. J. Turowski, Sanok 1856; Kronika Pawła Piaseckiego 
biskupa przemyślskiego, oprac. J. Bartoszewicz, Kraków 1870.
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konfliktu jest bitwa nad Jeziorem Lubieszowskim z  17 kwietnia 1577  r.4 
Niewątpliwie opracowanie Radosława Sikory jest najbardziej aktualnym 
z  wszystkich dostępnych. Jednak wszyscy autorzy, opisując liczebność 
wojska Jana Zborowskiego, oparli swoje analizy na niewystarczająco pre-
cyzyjnym źródle5. Wymienia ono jedynie dowódcę chorągwi oraz ogólną 
liczbę żołnierzy – po 100 w  oddziale – bez podania szczegółów, dlate-
go trudno ocenić, czy rzeczywiście wszystkie roty liczyły tylu żołnierzy, 
czy też pisarz nieco ułatwił sobie zadanie6. W trakcie analizy rachunków 
królewskich, a dokładnie w  jednej z  tzw. ksiąg marszałkowskich z okresu 
panowania Stefana Batorego, natrafiłem na dwa szczegółowe spisy woj-
ska, które brało udział w  bitwie lubieszowskiej. W związku z  tym ce-
lem niniejszego artykułu jest analiza składu wojska polskiego z  okresu 
wspomnianej bitwy, w  oparciu o  nowe, bardziej szczegółowe źródło dla 
zagadnienia wojny Stefana Batorego z  Gdańskiem. Jeden ze  wspomnia-
nych spisów pochodzi z 13 marca 1577  r.7, a drugi z 12  maja 1577  r.8, tak 
więc pierwszy został sporządzony miesiąc przed bitwą, a drugi – miesiąc 
po niej. Zawierają one dokładne informacje na temat poszczególnych 
rot. Dzięki temu można bliżej przeanalizować skład wojska, które brało 
udział w  bitwie nieopodal Tczewa oraz doświadczenie kadry oficerskiej. 
Co więcej, można zbadać zmiany, jakie zaszły wśród oddziałów polskich 
przed i po bitwie. Niestety, na podstawie spisów nie da się zbadać uzbro-
jenia i  wyposażenia większości oddziałów, dlatego też nie będę poruszał 
tej kwestii. 

Nim przejdę do zasadniczej treści artykułu, warto się zastanowić nad 
jedną istotną kwestią. Jaki status posiadało wojsko biorące udział w bitwie 
lubieszowskiej: czy było zwykłą armią zaciężną, czy może nadworną? Przy 
czym od razu warto podkreślić, iż owe wojsko nadworne nie składało się 
z  dworzan konnych Stefana Batorego, a  więc grupy ludzi z  najbliższego 
otoczenia monarchy, którzy zgodnie z  tradycją tworzyli hufiec przy boku 

4 F. Kudelka, Bitwa pod Lubieszowem w dniu 17 kwietnia 1577  r., Kraków 1883; R. Sikora, 
Lubieszów 17 IV 1577  r., Zabrze 2005.
5 Jest to spis wojska pod Lubieszowem. Annotatur numerus militum, qui ad lacus Lubiso-
viensem die XVII Aprilis a. 1577 pugnaverunt: a) milites Polonorum, b) milites Gedanensium 
[w:] Stefan Batory pod Gdańskiem..., s. 20–22.
6 Na marginesie można zauważyć, że liczba hajduków hetmana Zborowskiego jest błędna, 
gdyż nie było ich 300 a 28, o czym w dalszej części tekstu.
7 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Archiwum Skarbu Koronnego (dalej: 
ASK), Rachunki Królewskie (dalej: RK), sygn. 252, Popisanie żołnierzów jezdnych na trzecią 
ćwierć lata dnia 13 marca anno 1577, k. 87–94. 
8 Ibidem, Popisanie żołnierzów wszystkich KJM jezdnych i pieszych, woluntariów [ochot-
ników] i dworzanów na czwartą ćwierć lata dnia 12 maja anno 1577, k. 95–108.
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króla9, ale było raczej regularną armią zaciężną przy monarsze. O istnieniu 
takiej formacji pisał m.in. Franciszek Fuchs10, określając ją mianem „gwar-
dii królewskiej”. Miała ona składać się z 1000 jazdy uzbrojonej po husarsku. 
Dzieliła się na 100- i  50- osobowe chorągwie, średnio z  sześcioosobowy-
mi pocztami. Dowódcą tej armii miał być Jan Zborowski. Ów opis Fuchs 
zaczerpnął z  listu przypowiedniego z 28 czerwca 1576  r., skierowanego do 
hetmana nadwornego11, a jego odpisy zostały wysłane na przełomie czerwca 
i  lipca do pierwszych rotmistrzów tej formacji12: Andrzeja Firleja, Marcina 
Kazanowskiego, Mikołaja Zebrzydowskiego, Mikołaja Gostomskiego, Sta-
nisława Stadnickiego, Spytka Wawrzyńca Jordana, Jana Gniewosza i  Jana 
Leśniowolskiego, a więc do siedmiu z jedenastu oficerów ze spisu przed bi-
twą lubieszowską13. Te same informacje możemy odnaleźć w liście przypo-
wiednim Stefana Batorego dla Stefana Bielawskiego z 7 maja 1577  r., który 

9 Więcej o hufcu dworzan, jego roli i wykorzystywaniu przez monarchów M. Ferenc, Służ-
ba wojskowa dworzan Zygmunta Augusta [w:] Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami 
władzy. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu, 
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii Akademii Pedagogicznej w Kra-
kowie w dniach 2–5 kwietnia 2001  r., red. R. Skowron, Kraków 2003, s. 99–108; M.  Plewczyń-
ski, Liczebność wojska polskiego za ostatnich Jagiellonów (1506–1572), SMHW 1988, s. 45–46; 
A. Gładysz, Militarne aspekty funkcjonowania dworu królewskiego ostatnich Jagiellonów – stan 
badań i  ich perspektywy [w:] Ad perpetuam rei memoriam. Jagiellonowie i  ich czasy w  hi-
storiografii polskiej XVI–XXI wieku, red. A. Januszek-Sieradzka, Sandomierz 2013, s. 54–56; 
idem, Wyprawa pozwolska Zygmunta Augusta w 1557 roku, „Roczniki Humanistyczne” 2008, 
z. 2: Historia, s. 90.
10 F. Fuchs, Ustrój dworu królewskiego za Stefana Batorego [w:] Studia historyczne wydane 
ku czci prof. Wincentego Zakrzewskiego, Kraków 1908, s. 133. O utworzeniu tejże jazdy na-
dwornej wspomina także P. Gawron, Hetman koronny w systemie ustrojowym Rzeczypospoli-
tej w latach 1581–1646, Warszawa 2010, s. 391. 
11 Joannes Zborowski praeficitur exercitui curiae, et militiae recens a Regia Majestate insti-
tutae [w:] Początek panowania w Polsce..., s. 23–25. W metryce koronnej znajduje się uni-
wersał Stefana Batorego powołujący wojsko nadworne. Jest on znacznie obszerniejszy niż 
list króla skierowany do Jana Zborowskiego, którego powołuje na stanowisko hetmana na-
dwornego. Fuchs zaczerpnął informacje na temat wojska nadwornego z edycji Pawińskie-
go, natomiast nie z uniwersału. Integralną częścią uniwersału jest lista rotmistrzów, a do-
piero po niej został wciągnięty do metryki list do Jana Zborowskiego. Niemniej jednak 
oba te źródła stanowią podstawę do twierdzenia, że Stefan Batory utworzył na początku 
panowania wojsko nadworne. Zob. AGAD, Metryka Koronna (dalej: MK), sygn. 114, Mi-
litae aulicae mille equitum institutio, 28 VI 1576 r., k. 93v–96; ibidem, Joannes Zborowski 
praeficitur exercitui curiae, et militiae recens a Regia Majestate institutae, 28 VI 1576  r., 
k. 96–97.
12 Similes literae, quibus duces exercitus aulae regiae designantur [w:] Początek panowania 
w Polsce..., s. 25.
13 AGAD, ASK, RK, sygn. 252, Popisanie żołnierzów jezdnych na trzecią ćwierć lata dnia 
13 marca anno 1577, k. 87–94. 
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został zatytułowany List przypowiedni na nadworną chorągiew husarską14. 
Czytamy w  nim: „ustanawiamy nowy rodzaj wojska stałego przy dworze 
naszym”. Warto zauważyć, że Bielawski występuje w  obu popisach wojska 
w  ramach hufca nadwornego, złożonego z  dworzan konnych i  ich pocz-
tów15. Zatem uczestniczył on w walkach nad jeziorem Lubieszowskim i na 
początku maja 1577 r. otrzymał zadanie zwiększenia liczebności wojska na-
dwornego o zaciężnego żołnierza. Nie był to jedyny taki przypadek, gdyż po 
bitwie armia została wzmocniona chorągwiami Stanisława Pękosławskiego 
i Jakuba Poradowskiego. O samym istnieniu sformowanego wojska nadwor-
nego informuje nas popis z 28 października 1576 r. pod Grabinami16. Warto 
zwrócić uwagę na okres, w którym uformowano i zgromadzono ową armię. 
Musiało to mieć miejsce przed sejmem zwołanym do Torunia, w  wyniku 
którego obłożono Gdańsk banicją, a szlachta nie wyraziła zgody na uchwa-
lenie podatków na wojsko. Sam spis wojska nadwornego został sporządzony 
na początku sejmu, jeszcze przed wyżej wspomnianymi decyzjami, a zatem 
oddziały te musiały istnieć, zanim jeszcze wybuchł konflikt z  Gdańskiem 
– Stefan Batory przebywał w  Toruniu oraz okolicach od końca sierpnia17 
– i najprawdopodobniej towarzyszyła mu nowo utworzona formacja. Na sa-
mym końcu warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt. Wszystkie te spisy 
wojska zostały umieszczone w tzw. księdze marszałkowskiej, a więc rejestrze 
dworzan, urzędników i służących dworu królewskiego. Gdyby była to zwy-
kła armia zaciężna, z całą pewnością nie znalazłaby się w tak specyficznym 
źródle. W świetle przedstawionego przeze mnie wywodu należy stwierdzić, 
że kwestia wojska nadwornego pozostaje otwarta i można postulować o jej 
dokładne przebadanie18, natomiast istnieje wiele przesłanek świadczących 
o  stworzeniu przez Stefana Batorego na początku panowania stałej armii 
przy dworze. Uważam, że chorągwie husarskie spod Lubieszowa, to w rze-
czywistości owe 1000 jazdy husarskiej z gwardii królewskiej, o której pisał 
Fuchs.

14 List przypowiedni na nadworną chorągiew husarską z 1577 r. [w:] Polska sztuka wojenna 
w  latach 1563–1647, wyd. Z. Spieralski, J. Wimmer, Warszawa 1961 („Wypisy źródłowe do 
historii polskiej sztuki wojennej”, t. 5), s. 41–43. 
15 Owe zaciężne wojsko nadworne było wspomagane przez oddziały dworzan oraz poczty 
prywatne.
16 AGAD, ASK, RK, sygn. 252, Conscriptio militum mercenarior Grebini die 28 octobr 
anno 1576. In praesen Magcci Domini Joannis a  Zborow Castellam Gneznem Exercitum 
curiae praefecti ac odolanowien ie Capitanei, k. 60–72.
17 M. Wrede, Itinerarium króla Stefana Batorego 1576–1586, Warszawa 2010, s. 82.
18 O stanie badań dotyczącym tego zagadnienia szerzej pisał A. Gładysz, Militarne aspekty 
funkcjonowania..., s. 39–57.
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Na czele wojska pod Lubieszowem stał Jan Zborowski19, hetman na-
dworny20 i  kasztelan gnieźnieński. Rotmistrzami21 byli: Andrzej Firlej22, 
Marcin Kazanowski23, Jerzy Struś24, Marcin Ossoliński25, Mikołaj Go-
stomski26, Adam Baliński27, Mikołaj Zebrzydowski28, Jan Gniewosz29, Jan 

19 Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J. Powiększony dodatkami z  późniejszych autorów 
rękopismów, dowodów urzędowych, t. 10, wyd. J. N. Bobrowicz, Lipsk 1845, s. 131–133; B.  Pa-
procki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858, s. 148–155; M.  Plew-
czyński, Żołnierz jazdy obrony potocznej za panowania Zygmunta Augusta, Warszawa 1985, 
s. 26, 72, 121; idem, Materiały do zagadnienia liczebności i organizacji wojska polskiego w la-
tach 1506–1572, cz. 3, SMHW 1990, s. 339, 340, 342, 344, 345, 346. 
20 Został on powołany na tę funkcję 28 VI 1576 r. (Joannes Zborowski praeficitur exerci-
tui curiae, et militiae recens a  Regia Majestate institutae [w:] Początek panowania w  Pol-
sce..., s. 23–25). Hetman nadworny przejął funkcje marszałka nadwornego, który do połowy 
XVI w. dowodził oddziałami dworzan. Początkowo powoływano ich na czas konfliktu, nie 
istniał stały urząd hetmana nadwornego. Najprawdopodobniej pierwszym, który miał peł-
nić stale rolę dowódcy wojsk nadwornych, był Jan Zborowski. Jednak w wyniku konfliktu 
z Janem Zamoyskim, hetmanem wielkim, głównie na polu kompetencyjnym, doprowadzono 
de facto do zawieszenia funkcjonowania urzędu hetmana nadwornego. Jeszcze na począt-
ku panowania Zygmunta III Wazy powołano dowódcę wojsk nadwornych, ale od początku 
XVII w. źródła milczą na jego temat. Zob. P. Gawron, Hetman koronny..., s. 391–392, a także: 
M. Plewczyński, Naczelne dowództwo armii koronnej w  latach 1501–1572, SMHW 1991, 
s. 54–55; A. Gładysz, Militarne aspekty funkcjonowania..., s. 46.
21 Więcej o rotmistrzu, jego kompetencjach i obowiązkach M. Plewczyński, Skład choragwi 
jazdy koronnej w latach 1501–1572, SMHW 1993, s. 33–36.
22 K. Lepszy, Andrzej Firlej, „Polski słownik biograficzny” (dalej: PSB), t. 6, Kraków 1948, s. 474–
475; A. Boniecki, Herbarz polski, t. 5, Warszawa 1902, s. 289; Herbarz polski Kaspra Niesieckiego..., 
t. 4, Lipsk 1839, s. 29; B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego..., s. 149, 497; M. Plewczyński, Żoł-
nierz jazdy obrony..., s. 81; idem, Materiały do zagadnienia..., s. 337, 339, 340, 341, 346.
23 H. Kotarski, Marcin Kazanowski, PSB, t. 12, Wrocław – Warszawa – Kraków 1966–1967, 
s. 256–257; A. Boniecki, Herbarz polski..., t. 9, Warszawa 1906, s. 356; Herbarz polski Ka-
spra Niesieckiego..., t. 5, Lipsk 1840, s. 60; B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego..., s. 616; 
M.  Plewczyński, Żołnierz jazdy obrony..., s. 80; idem, Materiały do zagadnienia..., s. 339, 342.
24 J. Byliński, Jerzy Struś, PSB, t. 44, s. 463–467; Herbarz polski Kaspra Niesieckiego..., t. 8, 
Lipsk 1841, s. 539. 
25 I. Kaniewska, Marcin Ossoliński, PSB, t. 24, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 
1979, s. 398; Herbarz polski Kaspra Niesieckiego..., t. 7, Lipsk 1841, s. 153; B. Paprocki, Herby 
rycerstwa polskiego..., s. 98; M. Plewczyński, Żołnierz jazdy obrony..., s. 52, 53, 85, 197, 248, 
280, 284; idem, Materiały do zagadnienia..., s. 343, 344, 345.
26 W. Budka, Mikołaj Gostomski, PSB, t. 8, Wrocław – Kraków – Warszawa 1959–1960, 
s. 367; A. Boniecki, Herbarz polski..., t. 6, Warszawa 1903, s. 348; Herbarz polski Kaspra Nie-
sieckiego..., t. 4, s. 241; B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego..., s. 212.
27 A. Boniecki, Herbarz polski..., t. 1, Warszawa 1899, s. 88; Herbarz polski Kaspra Niesiec-
kiego..., t. 2, Lipsk 1839, s. 53.
28 Herbarz polski Kaspra Niesieckiego..., t. 10, s. 146–147.
29 Ibidem, t. 4, s. 155; B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego..., s. 548.
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Leśniowolski30, Spytek Wawrzyniec Jordan31 i Temruk32. Grono rotmistrzów 
zwiększyło się po 13 marca, gdy do wojska nadwornego dołączyli ze swymi 
oddziałami Stanisław Pękosławski33 i Jakub Poradowski34 (ich chorągwie od-
notowuje wykaz z 12 maja). W spisach zostali wymienieni wszyscy porucz-
nicy i są to odpowiednio: Stefan Radecki35, Mikołaj Komorowski, Stanisław 
Dębicki, Maciej Pilchowski, Stanisław Kuczkowski, Maciej Lieniek, Marcin 
Wesołowski, Jakub Farurej, Wawrzyniec Kozłowski36, Paweł Paczkowski, 
Stefan Staręski, Andrzej Schiłowski, Stanisław Osiecki37. Nie mamy jednak 
zbyt wielu informacji o  porucznikach, dlatego by nie zaburzyć wyników 
analizy, nie będę brał ich pod uwagę w badaniu grupy dowódców, oficerów 
wojska nadwornego. 

Spośród hetmana i  trzynastu rotmistrzów doświadczenie wojskowe 
z pewnością posiadało tylko ośmiu oficerów38. Jeżeli chodzi o pozostałych, 
to nie mamy informacji na temat ich uczestnictwa w pierwszej wojnie pół-
nocnej czy też w walkach z Tatarami. Stąd można wysunąć tezę, iż Stefan 
Batory, rekrutując rotmistrzów do swojego wojska nadwornego, nie kiero-
wał się wyłącznie kryterium doświadczenia wojennego. Warto też zauwa-
żyć, iż prawie wszyscy ci rotmistrzowie po zakończeniu wojny z Gdańskiem 
brali udział w kampaniach przeciwko Moskwie, dalej służąc w oddziałach 

30 H. Kotarski, Jan Leśniowolski, PSB, t. 17, Wrocław – Warszawa – Kraków 1972, s. 180–181; 
A. Boniecki, Herbarz polski..., t. 14, Warszawa 1911, s. 125; Herbarz polski Kaspra Niesieckiego..., 
t. 6, Lipsk 1841, s. 47–48; B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego..., s. 593; M.  Plewczyński, Żoł-
nierz jazdy obrony..., s. 71, 84, 85, 167, 248, 263, 281, 283.
31 H. Kowalska, Spytek Wawrzyniec Jordan, PSB, t. 11, Wrocław – Warszawa – Kraków 
1964–1965, s. 284–286; A. Boniecki, Herbarz polski..., t. 9, s. 79–80; Herbarz polski Kaspra 
Niesieckiego..., t. 4, s. 504–505; B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego..., s. 608; M. Plewczyń-
ski, Żołnierz jazdy obrony..., s. 28, 51, 122.
32 Temruk Szymkowicz Petyhorzec. Zob. S. Dziadulewicz, Herbarz rodzin tatarskich w Pol-
sce, Wilno 1929, s. 431–432; M. Plewczyński, Wojna i  wojskowość..., t. 2, s. 282, 284, 294;  
t. 3, s. 64, 66, 68, 178, 189, 278; idem, Materiały do zagadnienia..., s. 344, 345, 346, 347. Zob. 
idem, Ludzie Wschodu w wojsku ostatnich Jagiellonów, Warszawa 1995.
33 H. Kotarski, H. Kowalska, Stanisław Pękosławski, PSB, t. 25, Wrocław – Warszawa – Kra-
ków – Gdańsk 1980, s. 742–744; Herbarz polski Kaspra Niesieckiego..., t. 7, s. 265–266; B.  Pa-
procki, Herby rycerstwa polskiego..., s. 224.
34 Zob. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego..., t. 7, s. 388.
35 Był to porucznik w rocie Jana Zborowskiego. Zob. Aneks.
36 Zob. M. Plewczyński, Wojna i wojskowość..., t. 2, s. 288, 292.
37 Był to porucznik piechoty Andrzeja Firleja. Zob. Aneks.
38 Byli to: Jan Zborowski, Andrzej Firlej, Marcin Kazanowski, Jan Leśniowolski, Spytek 
Wawrzyniec Jordan, Stanisław Pękosławski, Marcin Ossoliński, Temruk. Zob. M. Plewczyń-
ski, Żołnierz jazdy obrony..., s. 26, 52–53, 71–72, 80–81, 84–85, 121, 167, 197, 248, 263, 280–
281, 283–284; idem, Materiały do zagadnienia..., s. 337, 339– 347; H. Kotarski, H. Kowalska, 
Stanisław Pękosławski..., s. 742–744.
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nadwornych39. Tak więc kampania z  1577 r. była dla niedoświadczonych 
oficerów ostatnim momentem sprawdzenia się w  dowodzeniu oddziałem 
zbrojnych. 

Warto jeszcze poruszyć kwestię, jak wielu przedstawicieli kadry oficer-
skiej pochodziło z  najbliższego otoczenia monarchy. W chwili powołania 
na stanowisko rotmistrza funkcję na dworze Stefana Batorego pełnił tyl-
ko jeden z  dowódców rot, Jakub Poradowski, który był harcerzem40. Tak-
że żaden porucznik nie wywodził się z  kręgów dworskich. Z całej grupy 
oficerów wojska, które zwyciężyło pod Lubieszowem, jedynie Mikołaj Go-
stomski zrobił karierę na dworze Batorego. W 1582 r. został przyjęty do 
grona dworzan konnych41. Natomiast wielu rotmistrzów pojawia się wie-
lokrotnie w rachunkach królewskich, głównie jako adresaci królewskich li-
stów bądź odbiorcy żołdu. Zatrudnienie do tej specjalnej armii ludzi spoza 
dworu królewskiego można powiązać z faktem, że miała ona funkcjonować 
niejako obok dworu – w sensie instytucjonalnym nie włączono jej do gro-
na urzędników i  służby42 – co może potwierdzać przywoływany wyżej list 
przypowiedni dla Jana Zborowskiego, w którym Stefan Batory gwarantuje 
mu niezależność od władzy marszałka. Być może król chciał w ten sposób, 

39 Zob. H. Kotarski, Wojsko polsko-litewskie..., cz. II, SMHW 1971, t. 17, cz. 1, s. 87. Spo-
śród rotmistrzów podczas wojny z Moskwą (1579–82) zmarli Marcin Ossoliński w listopa-
dzie 1580 r. (Niesiecki podaje za Paprockim, jakoby Ossoliński poległ w bitwie lubieszow-
skiej. Zob. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego..., t. 7, s. 153) i Mikołaj Gostomski w 1581 r. I. 
Kaniewska, Marcin Ossoliński..., s. 398; W. Budka, Mikołaj Gostomski..., s. 367.
40 Został przyjęty na dwór 9 I 1577 r. W niektórych rachunkach królewskich był tytuło-
wany rotmistrzem. Poległ pod Wielkimi Łukami. AGAD, ASK, RK, sygn. 252, Modus et 
forma servitior ac solutionis curia Sac M R tempore servu domidonu Stephani Dei gratia 
Regis Polo[n]ie ac Magni Ducis Lithuanie, Rustie, Prussic, Masovie, Samogiticoz et Principis 
Transilvanie, [1576–1577], k. 30; AGAD, ASK, RK, sygn. 253, Regestrum provisionis salarii, 
diarior, panni, pelliceor et alior tam ex coquina, celario, stabulo, curiae Sac Mtis Regiae tem-
pore susceptionis uni uscunis [...] officialium, aulicor, secretarior, doctorum, capell, stipato-
rum, cubicularior missilui, clieantor, ostiarior, servitorum argenti, venator, balneator, cocum, 
familia stabuli, impedimentor, artificum diversor infrascriptorum, [1576–1586], k. 115v; 
AGAD, ASK, RK, sygn. 260, Perceptaru et distributarum pecuniraum privator et proventu 
SMR. A die prima janurai ad diem ultimam decembri 1580, k. 125v–126; AGAD, ASK, RK, 
sygn. 352, Rachunki królewskie. Percepta. Distributa, [1579–1580], k. 170v. 
41 AGAD, ASK, RK, sygn. 253, Regestrum provisionis salarii, diarior, panni, pelliceor et 
alior tam ex coquina, celario, stabulo, curiae Sac Mtis Regiae tempore susceptionis uni uscu-
nis [...] officialium, aulicor, secretarior, doctorum, capell, stipatorum, cubicularior missilui, 
clieantor, ostiarior, servitorum argenti, venator, balneator, cocum, familia stabuli, impedi-
mentor, artificum diversor infrascriptorum, [1576–1586], k. 54. 
42 Warto w tym miejscu zauważyć, że gwardia francuska Ludwika XIV także nie wchodzi-
ła do grona urzędników i  służby dworu francuskiego. Stanowiła niejako osobną strukturę, 
głównie ze względu na jej liczebność – żołnierzy było trzy razy więcej niż personelu od-
powiedzialnego za funkcjonowanie dworu. Zob. W. Magdziarz, Uwodziciele władzy. Geneza 
i organizacja dworu Ludwika XIV, Warszawa 2013, s. 110–112.
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także dobierając takich, a nie innych rotmistrzów, przeciwdziałać ewentu-
alnym napięciom między hetmanem nadwornym a  marszałkiem, dlatego 
zadecydował, aby wojskiem zaciężnym dowodził Zborowski, a dworzanami 
Opaliński. Ponadto dobór w większości doświadczonej kadry oficerskiej, ale 
nie dworzan konnych, potwierdzałby tezę, że miała to być stała, zaciężna 
siła na usługach Stefana Batorego. 

Wszyscy rotmistrzowie poza Temrukiem wywodzili się ze średniej lub 
bogatej szlachty. Siedmiu pochodziło z  rodzin, w których ojciec lub dzia-
dek sprawował urząd senatora Rzeczpospolitej43. Podczas wojny z  Gdań-
skiem dwóch pełniło godność kasztelana44, dwóch starosty45, dwóch peł-
niło funkcję chorążego46. Niewątpliwie służba w wojsku nadwornym otwo-
rzyła dla części rotmistrzów szybką drogę do królewskich nadań. Sześciu 
z nich otrzymało starostwa niegrodowe47, a Jan Leśniowolski został jeszcze 
w  1584 r. kasztelanem zakroczymskim. Większość z  tych urzędów ziem-
skich wiązała się z określonymi obowiązkami wojskowymi lub logistyczny-
mi, głównie co do pospolitego ruszenia czy lokalnych zamków48. W związ-
ku z tym nadanie ich rotmistrzom nie miało tylko na celu wynagrodzenie 
ich za zasługi, ale miało także wymiar czysto praktyczny. Natomiast trudno 
jest określić, skąd dokładnie pochodzili wszyscy rotmistrzowie, gdyż albo 
nie dysponujemy dokładnymi informacjami na ich temat, albo, co częst-
sze, posiadali oni dobra w  różnych województwach. Jednakże większość 
z nich pochodziła z woj. sandomierskiego, krakowskiego, a pojedynczy tak-
że z  Mazowsza, woj. ruskiego, lubelskiego i  inowrocławskiego. Wskazuje 
to jednoznacznie, iż oficerowie wojska nadwornego pochodzili z ziem cen-
tralnych Rzeczpospolitej, które były pod największym wpływem instytucji 

43 Jan Zborowski (Herbarz polski Kaspra Niesieckiego..., t. 10, s. 131–133), Andrzej Firlej 
(K.  Lepszy, Andrzej Firlej..., s. 474–475), Marcin Kazanowski (H. Kotarski, Marcin Kazanow-
ski..., s. 256–257), Marcin Ossoliński (I. Kaniewska, Marcin Ossoliński..., s. 398), Mikołaj Go-
stomski (W. Budka, Mikołaj Gostomski..., s. 367), Jan Leśniowolski (H. Kotarski, Jan Leśnio-
wolski..., s. 180–181) i Spytek Wawrzyniec Jordan (H. Kowalska, Spytek Wawrzyniec Jordan..., 
s. 284–286).
44 Jan Zborowski i Andrzej Firlej. Ponadto każdy z nich posiadał też starostwo.
45 Marcin Ossoliński (I. Kaniewska, Marcin Ossoliński..., s. 398) i  Jerzy Struś (J. Byliński, 
Jerzy Struś..., s. 539).
46 Adam Baliński (A. Boniecki, Herbarz polski..., t. 1, s. 88; Herbarz polski Kaspra Niesiec-
kiego..., t. 2, s. 53) i Mikołaj Gostomski (W. Budka, Mikołaj Gostomski..., s. 367).
47 Marcin Kazanowski, Jan Leśniowolski, Spytek Wawrzyniec Jordan, Stanisław Pękosław-
ski, Adam Baliński i Jerzy Struś (spisy starostów opracował K. Chłapowski zob. Starostowie 
w Wielkopolsce, na Kujawach i Mazowszu 1565–1696, Warszawa 2007).
48 M. Plewczyński, Rotmistrz zaciężny na urzędzie ziemskim w XVI w. [w:] Kultura – Poli-
tyka – Dyplomacja. Studia ofiarowane profesorowi Jaremie Maciszewskiemu w sześćdziesiątą 
rocznicę Jego urodzin, red. A. Kiżys, Warszawa 1990, s. 298–319.
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dworu monarszego. Ponadto w  większości były to ziemie, które poparły 
kandydaturę Stefana Batorego na króla.

Kolejnym istotnym zagadnieniem dotyczącym wojska nadwornego 
z okresu wojny z Gdańskiem była jego liczebność. Historycy piszący o bi-
twie pod Lubieszowem zazwyczaj powoływali się na Annotatur numerus 
militum...49, gdzie został zamieszczony ogólny spis wojsk. Jedynie Radosław 
Sikora uważa, że roty jazdy nie liczyły w rzeczywistości po sto koni, gdyż 
ok. 10% stanowiły tzw. ślepe porcje50. W świetle wyżej wymienionych spi-
sów wojska nadwornego z marca i maja 1577 r. z twierdzeniem Sikory moż-
na dyskutować. Prawie wszystkie oddziały liczyły po sto koni. W pierw-
szym rejestrze wojska były takie roty, które miały o  kilka koni więcej niż 
wyznaczony żołd51. Liczba ponadprogramowych koni wahała się od jednego 
do ośmiu. W spisie z maja 1577 r. jest znacznie mniej chorągwi, które miały 
niedobory lub ponadprogramową liczbę koni w oddziale. Więcej zbrojnych 
niż przewidziana przez spis liczba oddziału w  wysokości stu koni52 miał 
jedynie Jan Leśniowolski, a  mniej żołnierzy było w  rocie Jerzego Strusia. 
Osobny przypadek stanowią roty Spytka Wawrzyńca Jordana i  Temruka, 
gdyż liczyły one odpowiednio 51 i 52 konie w marcu. Dwa miesiące później 
pierwszy oddział składał się z  48 zbrojnych, natomiast drugi zwiększono 
do aż 76, mimo iż miał liczyć o pięć koni mniej. Rota hetmańska w marcu 
1577 r. liczyła 145 żołnierzy, wśród których było 28 towarzyszy i 72 poczto-
wych, natomiast reszta należała do pocztu Jana Zborowskiego, który skła-
dał się głównie z giermków, muzyków i piechoty. Według spisu z maja rota 
hetmańska liczyła 146 koni i nie było już w jej składzie piechurów. Prawie 
wszystkie roty liczyły po sto koni, więc taka wielkość została uznana za bo-
jową53 oraz była zgodna z uniwersałem królewskim54. W świetle analizowa-
nych wykazów nie da się zauważyć zjawiska tzw. ślepych porcji. Nie można 
jednak całkowicie wykluczyć, iż do popisów chorągwie i pojedyncze poczty 
stawały w większej liczbie niż do walki.

49 Annotatur numerus militum..., s. 20–22.
50 R. Sikora, Lubieszów..., s. 15.
51 Roty: Andrzeja Firleja, Marcina Ossolińskiego, Adama Balińskiego, Jana Gniewosza. 
Zob. Aneks.
52 W maju było kilka oddziałów, które nie otrzymywały 100 stawek żołdu. Oddziały Miko-
łaja Gostomskiego miał dostawać żołd na 99 koni, Jerzego Strusia na 102 konie, Andrzeja 
Firleja na 149 koni, ale bez 12 kozaków (prawdopodobnie byli oni na utrzymaniu Firleja). 
Zob. Aneks.
53 Potwierdza to opinię Górskiego, iż za Batorego formowano oddziały liczące 150 lub 100 
koni. Zob. K. Górski, Historia kawalerii polskiej, Kraków 1894, s. 28.
54 AGAD, MK, sygn. 114, Militae aulicae mille equitum institutio, 28 VI 1576  r., k. 93v–96. 
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Żaden z  pocztów – za wyjątkiem rotmistrzowskiego – nie przekraczał 
ośmiu koni, co wynikało z konstytucji z 1567  r., według której maksymalna 
liczebność pocztu w rocie miała wynosić dziesięciu żołnierzy55. Wyjątek od 
tej reguły stanowiły oddziały braci, których zapisano razem w spisie i w ta-
kim wypadku liczyły one od dziesięciu do dwunastu koni. Roty były zróż-
nicowane pod względem wielkości pocztów, gdyż wahały się one od dwóch 
do ośmiu konnych, co nie było niczym nadzwyczajnym. Trudno jest wy-
znaczyć jakąkolwiek regułę co do liczebności pocztów. Chyba najbardziej 
jednolitą pod tym względem była rota Adama Balińskiego, w  której pra-
wie wszystkie poczty liczyły sześciu lub pięciu zbrojnych56. Oddziały rotmi-
strzów były nieco mniej zróżnicowane pod względem wielkości. W spisie 
wojska nadwornego z marca 1577 r. poczet dowódcy roty liczył przeciętnie 
ok. 24 osób57. Mniejsze wystawili: Mikołaj Gostomski, Jerzy Struś, Marcin 
Kazanowski. Także osobisty oddział Spytka Wawrzyńca Jordana i  Temru-
ka składał się z  kilku zbrojnych, jakkolwiek ich chorągwie były dwa razy 
mniejsze od pozostałych. Większy poczet wystawili tylko Andrzej Firlej 
i oczywiście Jan Zborowski, chociaż w jego przypadku był to głównie perso-
nel odpowiedzialny za kwestie organizacyjne. Według spisu z maja 1577 r. 
na dwanaście pocztów rotmistrzów58 połowa59 przekraczała liczbę 20 osób, 
a  druga połowa60 liczyła kilkanaście osób w  oddziale. Największe różnice 
w  stosunku do rejestru z  marca wystąpiły w  pocztach Jana Zborowskie-
go i Temruka. Tym razem hetman nadworny wystawił jazdę, która liczyła 
zaledwie 6 osób, reszta pocztu składała się z  instrumentalistów, giermków 
i  chorążych61. Poczet Temruka wzrósł z  10 do 20 osób. Reszta oddziałów 
wystawionych przez rotmistrzów była prawie taka sama, z  drobnymi róż-
nicami rzędu jednej, dwóch osób. Czynnikiem decydującym o  różnicach 
w  wielkości poszczególnych pocztów rotmistrzowskich była liczba wysta-
wionych żołnierzy z kopiami. Wielkość tego oddziału wahała się od 19, 16 

55 K. Górski, Historia kawalerii..., s. 30.
56 Zob. Aneks.
57 Ibidem.
58 Nie wliczam oddziału Stanisława Pękosławskiego, który stanowił połączenie jazdy i pie-
choty.
59 Poczty rotmistrzów: Jana Zborowskiego, Andrzeja Firleja, Marcina Ossolińskiego, Ada-
ma Balińskiego, Mikołaja Zebrzydowskiego, Jana Leśniowolskiego i  Jana Gniewosza. Zob. 
Aneks.
60 Poczty rotmistrzów: Marcina Kazanowskiego, Jerzego Strusia, Mikołaja Gostomskiego, 
Spytka Wawrzyńca Jordana i Temruka, chociaż dwaj ostatni nie dowodzili oddziałami stu-
konnymi. Zob. Aneks.
61 Do jazdy należeli: Henryk Czech, Jan Czech, Ezaiasz Świnkal(?), Jezierski, Galecki, Bap-
tista. Zob. Aneks.
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osób do 8 czy 7 zbrojnych, a w przypadku roty Jerzego Strusia w ogóle ich 
nie było. Pozostały personel pocztów rotmistrzów był stosunkowo podob-
ny62. Warto jeszcze zauważyć, iż poczet porucznika roty zazwyczaj należał 
do grupy najliczniejszych.

Ciekawym zagadnieniem jest skład roty konnej. Oczywiście podstawową 
i najliczniejszą grupę stanowili zbrojni. Byli to przede wszystkim husarze63, 
co potwierdza tezę Konstantego Górskiego, iż podczas wojny z Gdańskiem 
zaczęto tworzyć jednolite formacje jazdy – husarii, bez domieszki strzel-
ców konnych64. Natomiast chorągwie Jerzego Strusia i Temruka składały się 
z  jazdy kozackiej65. W rocie nie było już ciężkozbrojnych kopijników, gdyż 
ich rolę przejęli husarze. Tego rodzaju formacja bojowa – oparta na kopijni-
kach – była znacznie droższa niż husaria, więc przewidziane 18 zł za kwar-
tał nie byłoby w stanie pokryć kosztów wystawienia i utrzymania tego ro-
dzaju formacji. Przeciętna liczba husarii w rocie wynosiła ok. 90 żołnierzy, 
w spisie zarówno z marca, jak i z maja 1577 r. Jedynymi odstępstwami od 
tej reguły były roty: Andrzeja Firleja, która liczyła w pierwszym rejestrze 99, 
a w drugim 138 husarzy oraz Jana Zborowskiego, składająca się odpowied-
nio ze 100 i 13066. W oddziale dowodzonym przez Spytka Wawrzyńca Jor-
dana w pierwszym spisie było 47 konnych zbrojnych, a w drugim 42, jednak 
w  stosunku do ogólnej liczby osób w  rocie husarze dalej stanowili ponad 
90% składu, natomiast w rocie Jerzego Strusia w marcu było 83, a w maju 
82 kozaków. Chorągiew kozacka dowodzona przez Temruka w  marcu li-
czyła 42 żołnierzy, natomiast w maju już 6267. Interesującym przypadkiem 
jest trudna do zidentyfikowania grupa określana mianem „osób” i  „sług”. 
Tego rodzaju członkowie oddziałów występowali w marcu u Jerzego Stru-
sia, Marcina Ossolińskiego i Temruka, a w maju u Andrzeja Firleja, Jerzego 
Strusia, Marcina Ossolińskiego, Mikołaja Zebrzydowskiego i Jana Gniewo-
sza68. Liczyli oni od jednej do czterech osób w  rocie i  wchodzili w  skład 

62 Zob. Aneks.
63 List przypowiedni Stefana Batorego do Stefana Bielawskiego określa wysokość wynagro-
dzenia dla żołnierza na 18 zł polskich za kwartał. Było ono takie same dla wszystkich, stąd 
roty nadworne musiały się składać z żołnierzy tego samego typu. Co więcej, w liście wymie-
niono pełne uzbrojenie jeźdźca. Zob. List przypowiedni na..., s. 41–43; AGAD, MK, sygn. 
114, Militae aulicae mille equitum institutio, 28 VI 1576  r., k. 93v–96. 
64 K. Górski, Historia kawalerii..., s. 20–22.
65 B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego..., s. 153.
66 W marcu 1577 r. w skład roty hetmana nadwornego wchodził 28-osobowy oddział pie-
choty, która była wyposażona w hakownice na wózkach oraz 3 puszkarzy. W spisie z maja 
zostali oni wydzieleni do osobnej roty, a ich miejsce zajęli nowi husarze.
67 Zob. Aneks.
68 Ibidem.
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pocztu rotmistrzowskiego. Konstanty Górski przypisuje im rolę kopijni-
ków, którzy mieli zwiększać liczebność pierwszego szeregu chorągwi, stojąc 
w nim razem z towarzyszami69. Tym samym podnosili siłę bojową oddziału, 
szczególnie przy pierwszej szarży. Mikołaj Gostomski w  swojej rocie miał 
strzelców z  rusznicami, prawdopodobnie byli oni piechotą, gdyż nie ma 
adnotacji o  tym, aby posiadali konie. W spisie z  marca było ich czterech, 
a dwa miesiące później tylko dwóch. 

Oprócz żołnierzy w  skład rot wchodziło jeszcze kilka kategorii osób, 
które pełniły funkcje nie tylko militarne70. W prawie każdym oddziale był 
przynajmniej jeden giermek. Dwóch było u Marcina Ossolińskiego i  Jana 
Gniewosza, chociaż u  tego ostatniego w  maju 1577 r. był już tylko jeden. 
Trzech giermków posiadał Jan Leśniowolski. Najwięcej miał ich Jan Zbo-
rowski, w  marcu czterech, dwa miesiące później trzech. W rocie Temru-
ka giermek był dopiero od maja, natomiast Spytek Wawrzyniec Jordan nie 
miał ich wcale71. Podobnie prezentuje się kwestia chorążych. Prawie w każ-
dym oddziale był jeden, jedynie Marcin Ossoliński w marcu miał dwóch, 
a w rocie Jordana nie było ani jednego. Ciekawie na tym tle wypada oddział 
hetmana nadwornego, gdyż w  marcu spis nie podaje żadnego chorążego, 
a  w  maju było ich już dwóch72. Stałą liczbę stanowili też podwodni, czyli 
woźnice wozów taborowych chorągwi. W przeważającej większości rot było 
ich dwóch, jedynie Jerzy Struś posiadał ich w oddziale pięciu. Mogło się to 
wiązać z odległością województw, z których przybywali zbrojni, od terenu 
wojny. Starosta bracławski pochodził z  terytorium najbardziej oddalone-
go od Pomorza. W maju 1577 r. zwiększyła się liczba woźniców u  Spytka 
Wawrzyńca Jordana z jednego do dwóch, u Temruka z dwóch do aż ośmiu 
i u Jana Zborowskiego z trzech do czterech73. Raczej mało prawdopodobne 
wydaje się, aby poszczególni towarzysze mieli przy swoich pocztach jeszcze 
własne wozy, które nie były wykazywane w spisach, chociaż nie można tego 
wykluczyć74. Omawiane wykazy dostarczają również informacji o  instru-
mentalistach funkcjonujących w chorągwiach. Byli oni zaliczani do pocztu 
rotmistrza i grali na trąbkach lub bębnach (lub podobnych instrumentach 
dętych i perkusyjnych). Bębniarze byli wykazywani tylko po jednym w ro-
cie, zarówno w spisie z marca, jak i w tym z maja 1577 r. Tylko hetman na-
dworny miał ich dwóch. Trębaczy było zazwyczaj dwóch lub trzech. Według 

69 K. Górski, Historia kawalerii..., s. 31.
70 Więcej o  roli chorążych, giermków, różnego rodzaju instrumentalistów w  chorągwi 
M.  Plewczyński, Skład chorągwi jazdy..., s. 40–46.
71 Zob. Aneks.
72 Ibidem.
73 Ibidem.
74 M. Plewczyński, Skład chorągwi jazdy..., s. 47.
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majowego spisu liczba instrumentalistów grających na trąbkach wzrosła 
o  jednego w rotach: Marcina Ossolińskiego, Mikołaja Gostomskiego, Jana 
Gniewosza, Jana Leśniowolskiego i  Temruka. Mniej trębaczy w  maju niż 
w marcu posiadał w oddziale jedynie Adam Baliński. W rocie Jana Zborow-
skiego było czterech instrumentalistów grających na trąbkach75.

W spisie z maja 1577 r. do wojska nadwornego dołączyła rota Stanisła-
wa Pękosławskiego. Różniła się ona od wszystkich pozostałych, gdyż sta-
nowiła pomieszanie jazdy, piechoty i artylerii. Husaria liczyła 30 żołnierzy 
wraz z pocztem rotmistrza. Oddziały piesze znacząco przeważały, głównie 
za sprawą Węgrów, których było 150. Piechota polska składała się z 2 pro-
porników, 2 bębniarzy, 17 halabardników i  21 zbrojnych wyposażonych 
w rusznice76. Ponadto, co jest szczególnie ważne, rota Stanisława Pękosław-
skiego była wyposażona w lekką artylerię: dwoje organek i  trzy wozy śmi-
gownic (falkonetów)77. Ich obsługą zajmowało się pięciu puszkarzy i dwóch 
pomocników, nazywanych lokajami78. Jak napisał Bartosz Paprocki, cały ten 
oddział wystawił biskup krakowski, Franciszek Krasiński, a Pękosławski je-
dynie nim dowodził79. Udział tej roty w wojsku nadwornym znacząco pod-
nosił jego walory militarne, głównie ze względu na obecność artylerii. Z ra-
cji różnic w uzbrojeniu i  sposobie walki chorągiew Pękosławskiego raczej 
nie stawała do walki jako zwarty oddział, chyba że przyjmiemy, iż jeźdźcy 
i piechurzy stanowili osłonę artylerii.

W rejestrze sporządzonym miesiąc po bitwie pod Lubieszowem pojawiły 
się roty piesze80. Osobną stanowili hajducy Jana Zborowskiego, którzy już 
nie należeli do jego pocztu w  rocie hetmańskiej81. Zostali oni wymienie-
ni z  imienia i  nazwiska. Byli wyposażeni w  hakownice na wózkach, więc 

75 Zob. Aneks.
76 Ibidem. 
77 Taki zapis widnieje w rejestrze. Zob. ibidem.
78 Na jedno działo przypadał jeden puszkarz, który mógł mieć od dyspozycji pomocnika. 
Może to stanowić odpowiedź na wątpliwości Konstantego Górskiego o stosunek puszkarzy 
do liczby artylerii w wojnie z Gdańskiem. Zob. K. Górski, Historia artylerii polskiej, Warsza-
wa 1902, s. 74.
79 B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego..., s. 224.
80 Zob. K. Górski, Historia piechoty polskiej, Kraków 1893, s. 22–23, 30–32; J. Wimmer, 
Historia piechoty polskiej do roku 1864, Warszawa 1978, s. 135–149; A. Bołdyrew, Piechota 
zaciężna w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku, Warszawa 2011.
81 W popisie z marca w rocie hetmana nadwornego wymieniono 28 hakownic na wózkach, 
które należy utożsamić z taką samą liczbą hajduków wymienionych w maju 1577 r. Raczej to 
nie przypadek, że liczba tego rodzaju broni palnej była taka sama jak piechurów Jana Zborow-
skiego. Warto zwrócić uwagę na fakt, że spis po bitwie pod Lubieszowem nie wspomina już 
w żadnym miejscu o hakownicach. Trudno sądzić, aby hetman nadworny pozbył się tak cennej, 
z punktu widzenia wojskowego, formacji, którą na dodatek wystawił „na własną szkodę”.
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stanowili swego rodzaju lekką artylerię polową82. Bardzo ciekawą kwestią 
jest wygląd takiego wózka z hakownicą, a  także wozów ze śmigownicami. 
Konstanty Górski przytacza opis takich konstrukcji: „6 kar z  hakownica-
mi, na każdej karze hakownic 3, a pod temi hakownicami szrotzak (szro-
townica) jeden, albo kara jedna okowana, na niej działko żelazne, a  nad 
działkiem śmigawnic 7. [...] kary z  hakownicami były podówczas istotnie 
w używaniu, mieli je bowiem z  sobą Polacy i Gdańszczanie w bitwie pod 
Libieszowem w  roku 1577”83. Owe konstrukcje swym wyglądem przypo-
minały organki, lecz nimi nie były. Sam spis wyraźnie je rozróżnia. Jeżeli 
przyjmiemy za wspomnianym opisem, iż na jednym wózku były 3 hakow-
nice i pomnożymy je przez 28 wózków, to otrzymamy liczbę 84 sztuk tego 
rodzaju broni palnej. Należy pamiętać jeszcze o działkach, które wchodzi-
ły w skład tej konstrukcji. Stąd obecność puszkarzy w wojsku nadwornym 
w spisie z marca, którzy zapewne kierowali obsługą wózka z hakownicami. 
Niestety, rejestr z maja 1577 r. nie wymienia, kto dowodził tą rotą, a także 
nie wspomina o żadnym z trzech puszkarzy, których wskazano w marcu84. 
Podobnie interesującym zagadnieniem są falkonety. Trudno określić, czy 
były to trzy działa na swoich lawetach, czy rzeczywiście trzy wozy ze śmi-
gownicami. W spisie artylerii zabranej przez Zygmunta II Augusta na wy-
prawę pozwolską na jeden falkonet przypada wóz, którym transportowano 
ten rodzaj działa85. Podobnie liczba puszkarzy z maja 1577 r. sugerowałaby 
mniejszą liczbę śmigownic – dwóch zajmowało się organkami, a trzech fal-
konetami. Z drugiej strony opis przytoczony przez Konstantego Górskiego86 
wskazuje raczej na większą liczbę tego rodzaju działek. Ich konstrukcja była 
bardzo podobna do tej z hakownicami, różniła się większym kalibrem. Jeże-
li potwierdziłyby się te przypuszczenia, oznaczałoby to, że wojsko nadworne 
dysponowało znaczną siłą ognia, który był groźny dla przeciwnika w polu.

W maju w wojsku nadwornym były jeszcze dwie roty piesze, które wspie-
rały tę specjalną formację, jakkolwiek nie należały do niej87. Jedną wystawił 

82 Hakownice na wózkach zostały też wymienione wśród różnych typów dział w  innym 
fragmencie „Rachunków Królewskich”, zawierającym informacje o artylerii z czasów Stefana 
Batorego. AGAD, ASK, RK, sygn. 380/381/382, Rachunki królewskie. Percepta. Distributa, 
[1539–1696], k. 84. Konstanty Górski uważa, iż taki wózek z hakownicami był szczególnie 
skuteczny przeciw konnicy. Zob. K. Górski, Historia artylerii..., s. 59; zob. też J. Szymczak, 
Początki broni palnej w Polsce (1383–1533), Łódź 2004. 
83 K. Górski, Historia artylerii..., s. 59.
84 Zob. Aneks – spisy roty hetmańskiej z marca i maja 1577 r. Może oni przeszli do roty 
Stanisława Pękosławskiego i pomagali w obsłudze większych dział? 
85 A. Gładysz, Wyprawa pozwolska..., s. 94–95.
86 K. Górski, Historia artylerii..., s. 59.
87 Dowodzenie innego rodzaju wojskami zaciężnymi przez hetmanów nadwornych nie było 
niczym nadzwyczajnym. Zob. M. Plewczyński, Naczelne dowództwo armii..., s. 54–55.
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wojewoda krakowski, Piotr Zborowski, w  liczbie 110 żołnierzy. Dowodził 
nią porucznik Jakub Poradowski i  tylko on jest wspomniany z  imienia 
i nazwiska. Natomiast w drugiej rocie, wystawionej przez Andrzeja Firleja, 
prawie cały skład został wymieniony i  są znani wszyscy dziesiętnicy i po-
rucznik, Stanisław Osiecki. Ten oddział liczył 101 zbrojnych, chociaż w źró-
dle jako sumę podano 12088. Może to świadczyć o ślepych porcjach, które 
stanowiły rekompensatę dla Firleja za wyekwipowanie swojej piechoty89. 
Królowi Stefanowi Batoremu zależało na wzmocnieniu armii nadwornej 
przez oddziały piesze. Stosunek pomiędzy jazdą a  piechotą w  marcu wy-
nosił 1281 do 34, a w maju – 1440 do 448. Monarcha przygotowywał woj-
sko do głównego zadania, jakim było oblężenie Gdańska, stąd zapewne taki 
przyrost piechoty. Liczebność oddziału Węgrów (wchodzących w skład cho-
rągwi Stanisława Pękosławskiego) budzi pewne wątpliwości, gdyż zarówno 
Pawiński, jak i Paprocki90, opisując stan wojska z bitwy pod Lubieszowem, 
wspominają o 600 Madziarach91. W wykazie w maju 1577 r. było ich tylko 
150. Być może później zostali przydzieleni do innego dowódcy albo do sa-
mego króla? Druga kwestia: czy Węgrzy z  roty Stanisława Pękosławskiego 
byli tymi samymi, którzy brali udział w bitwie? Prawie wszystkie oddziały 
piechoty liczyły po ok. 100 zbrojnych92. Piechota polska mogła być zorgani-
zowana w taki sposób jak Węgrzy.

Ostatnimi formacjami wojskowymi, jakie wymieniają oba spisy, były: 
rota dworu królewskiego i  rota ochotników (wolontariuszy). Składały się 
one z jazdy, ale nie wiadomo z jakiej – czy z husarii, czy raczej ze średniej/
lekkiej kawalerii. Prawdopodobnie w jej szeregach występowały oba rodza-
je konnicy. Oddziałem dworskim niewątpliwie dowodził kasztelan wojnicki 
Jan Tęczyński, który wystawił 50 zbrojnych93, co stanowiło ponad połowę 
wszystkich podległych mu żołnierzy. Poza tym był on najwyższym urzęd-
nikiem dworu w rocie, gdyż pełnił funkcję podkomorzego króla94. Oprócz 

88 Zob. Aneks oraz A. Bołdyrew, Piechota zaciężna..., s. 68–87. Autor monografii przedstawia 
stosunek etatów w  rocie piechoty do faktycznej liczby zbrojnych. Stuosobowy oddział liczył 
realnie ok. 80 żołnierzy. Podobna sytuacja występowała w rocie piechoty Andrzeja Firleja.
89 Zob. K. Górski, Historia piechoty..., s. 19–21.
90 Annotatur numerus militum..., s. 21; B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego..., s. 154.
91 Zapewne chodzi o 530 żołnierzy piechoty węgierskiej, którzy zostali wymienieni w po-
pisie pod koniec października 1576 r. Zob. AGAD, ASK, RK, sygn. 252, Pedites pretoriam 
Grebini die 27 octobris conscripti, 27 X 1576  r., k. 76–81v.
92 Potwierdzałoby to opinię Wimmera, iż za Batorego były spotykane tej wielkości oddziały 
piechoty polskiej. Zob. J. Wimmer, Historia piechoty polskiej..., s. 142.
93 B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego..., s. 93. Podczas oblężenia Gdańska Jan Tęczyński 
miał też wystawić 40-osobowy oddział piechoty.
94 AGAD, ASK, RK, sygn. 253, Regestrum provisionis salarii, diarior, panni, pelliceor 
et alior tam ex coquina, celario, stabulo, curiae Sac Mtis Regiae tempore susceptionis uni 
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kasztelana wojnickiego w skład oddziału dworskiego wchodzili dworzanie 
konni: Piotr Słostowski95, Jakub Pilchowski96, Stanisław Malicki97, Prokop 
Pieniążek98 i  Stefan Bielawski99. Cała rota w  marcu liczyła 88 zbrojnych, 
a w maju 1577 r. – 96100, gdyż Bielawski zwiększył swój poczet z 13 do 20 
żołnierzy. Zdawałoby się, że tak niewielki udział dworzan konnych w bitwie 
pod Lubieszowem może budzić wątpliwości, w szczególności jeżeli porów-
namy tę sytuację z  panowaniem Zygmunta II Augusta101, jednak musimy 
pamiętać o bardzo istotnej kwestii. Stefan Batory przez pierwsze lata two-
rzył na nowo dwór królewski, który od dłuższego czasu nie funkcjonował102. 
W związku z  tym nie mógł wystawić zbyt dużej liczby dworzan konnych 
z  pocztami. Chorągiew ochotników (wolontariuszy) w  marcu tworzyły 
poczty: Jana Zamoyskiego, Stanisława Przyjemskiego, Jarosza Gostomskie-
go i Bartosza Linbstowskiego. Łącznie liczyła ona 66 zbrojnych, 30 z nich 
wystawił podkanclerzy koronny. Dwa miesiące później wśród ochotników 
byli tylko pierwsi trzej towarzysze, natomiast miejsce Bartosza Linbstow-
skiego zajął trzydziestoosobowy oddział Tatarów Andrzeja Górki103 i trzech 
strzelców królewskich. Chorągiew ochotników liczyła w maju 89 żołnierzy. 
Zapewne tą rotą formalnie dowodził Jan Zamoyski ze względu na najlicz-
niejszy poczet, a także na piastowany urząd ministerialny, ale w polu praw-
dopodobnie ktoś go zastępował. Obie formacje wojskowe były nieznacznie 
mniejsze niż przeciętna rota w  armii nadwornej. Ciekawą kwestią wydaje 
się wielkość pocztów dwóch dworzan. Oddziały Jana Tęczyńskiego i Stefana 

uscunis [...] officialium, aulicor, secretarior, doctorum, capell, stipatorum, cubicularior mis-
silui, clieantor, ostiarior, servitorum argenti, venator, balneator, cocum, familia stabuli, impe-
dimentor, artificum diversor infrascriptorum, [1576–1586], k. 11. 
95 Przyjęty na służbę z 6 końmi. Ibidem, k. 33. 
96 Przyjęty na służbę z 6 końmi. Ibidem, k. 32v.
97 Przyjęty na służbę z 5 końmi. Ibidem, k. 61v.
98 Przyjęty na służbę z 6 końmi. Ibidem, k. 26v.
99 Przyjęty na służbę z 6 końmi. Ibidem, k. 31. 
100 Zob. Aneks. Warto też wspomnieć, że w skład tego oddziału wchodził jeszcze koń paradny.
101 Zob. M. Ferenc, Służba wojskowa dworzan..., s. 99–116; A. Gładysz, Wyprawa pozwol-
ska..., s. 81–107.
102 Kilkumiesięczne panowanie Henryka Walezego nie zmieniło wiele w sytuacji dworzan 
Zygmunta II Augusta, którzy po śmierci ostatniego Jagiellona opuścili dwór. Walezjusz 
w opinii autora nie mógł w  tak krótkim czasie stworzyć na nowo otoczenia królewskiego. 
Zatem można przyjąć, że od 1572 do 1576 r. instytucja dworu królewskiego w Rzeczypospo-
litej nie funkcjonowała wcale albo w bardzo ograniczonym zakresie. 
103 W spisie zapisano: „Tatarzy J.M. pana międzyrzeckiego”. Andrzej Górka piastował w tym 
okresie godność kasztelana międzyrzeckiego. Zob. AGAD, ASK, RK, sygn. 252, Popisanie 
żołnierzów wszystkich KJM jezdnych i pieszych, woluntariów [ochotników] i dworzanów na 
czwartą ćwierć lata dnia 12 maja anno 1577, k. 107v. 
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Bielawskiego znacznie przekraczały przewidziany konstytucją sejmową limit 
dziesięciu zbrojnych w poczcie104 oraz liczbę pocztowych, z jakimi przyjęto 
ich na dwór królewski. Najprawdopodobniej wyrażono zgodę na zwiększe-
nie rozmiarów pocztów, aby tym samym zwiększyć siłę militarną dworzan.

Na samym początku wojny przeciwko Gdańskowi Stefan Batory wysłał 
do walki wojsko nadworne, wspierając je oddziałami piechoty, artylerii oraz 
dworzan i  ochotników105. Dowodzili nim doświadczeni oficerowie, którzy 
brali udział w  pierwszej wojnie północnej. Ta armia potwierdziła swoją 
wartość militarną w  bitwie pod Lubieszowem. Początkowo składała się, 
praktycznie rzecz biorąc, tylko z jazdy, o czym świadczy spis z marca 1577 r. 
Król Stefan Batory zdawał sobie sprawę ze słabych stron tego rodzaju armii, 
szczególnie w przewidywanym oblężeniu Gdańska, stąd już w maju w skła-
dzie wojska nadwornego występowało kilka rot piechoty. Podczas samej bi-
twy pod Lubieszowem piechota odegrała ważną rolę. Mimo wprowadzenia 
owych oddziałów, to jazda dalej dominowała w  armii króla. Jan Zborow-
ski, hetman nadworny, miał jeszcze pod swoją komendą oddział żołnierzy 
posługujących się hakownicami na wózkach, a  od maja trzy śmigownice 
i dwoje organek. Obecność tej artylerii znacząco podnosiła walory bojowe 
wojska nadwornego. Taka armia królewska była groźnym przeciwnikiem 
w polu, czego dowiodła na przedpolach Tczewa. Natomiast kwestią dysku-
syjną pozostaje jej przydatność i skuteczność w trakcie oblężenia miasta.

Wojsko nadworne zostało zorganizowane tak, jak sobie tego życzył 
Stefan Batory106. Prawie wszystkie roty husarskie liczyły po 100 koni, cho-
ciaż zdarzały się niewielkie odstępstwa od tej liczby. Monarcha dopusz-
czał utworzenie mniejszych, 50-osobowych oddziałów, dlatego rota Spytka 
Wawrzyńca Jordana nie naruszała żadnych zwyczajów. Także wielkość po-
szczególnych pocztów była zgodna z  życzeniem króla, ale nie obeszło się 
bez wyjątków. Poczty rotmistrzów nie były większe niż 24 jeźdźców, tylko 
Andrzej Firlej przekroczył ten limit. Uniwersał i list przypowiedni określiły 
wielkość pocztów towarzyszy na maksymalnie sześć koni. W tym przypad-
ku było trochę więcej odstępstw, ale nie stanowiły one znaczącego procentu 
i samo „wykroczenie” nie było rażąco duże. Uniwersał Stefana Batorego nie 
wspomina w  ogóle o  zamiarze tworzenia piechoty w  ramach wojska na-
dwornego – być może ich rolę mieli spełniać drabanci lub Węgrzy. 

W świetle zaprezentowanego materiału wojsko nadworne na początku 
panowania Stefana Batorego prezentowało znaczną wartość bojową, którą 

104 Zob. przyp. 37.
105 Mobilizacja i sformowanie wojska zaciężnego miało miejsce w maju 1577 r. Zob. K. Lep-
szy, Stefan Batory a Gdańsk..., s. 99.
106 Zob. AGAD, MK, sygn. 114, Militae aulicae mille equitum institutio, 28 VI 1576  r., 
k. 93v–96; List przypowiedni na..., s. 41–43.
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udowodniło pod Lubieszowem. Zostało ono zorganizowane zgodnie z uniwer-
sałem królewskim. Trzonem była jazda, jednak po bitwie nieopodal Tczewa 
została wsparta piechotą i artylerią. Po wojnie z Gdańskiem wojsko nadworne 
brało udział w kampaniach przeciwko Moskwie107. Problem tej nowo utworzo-
nej przez Stefana Batorego formacji przy dworze, wymaga jednak dokładnego 
przebadania, w szczególności w odniesieniu do lat po rozejmie w Jamie Zapol-
skim, aby ustalić, jak w czasach pokoju funkcjonowało wojsko nadworne oraz 
czy skarb królewski był dalej w stanie je utrzymać.

Aneks108

Popisanie żołnierzów jezdnych na trzecią ćwierć lata dnia 
13  marca anno 1577109

Rota hetmana nadwornego Jana Zborowskiego: 110111112

L.p. Imię i nazwisko  
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko  
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Giermkowie  2 20. Jan Sobocki 4
2. Podwodni  3 21. Wojciech Sambrowski 4
3. Sumacz i bęben turecki 1 22. Jerzy Wesołowski 4
4. Bębny kotłowe 1 23. Krzysztof Wytwiński 4
5. Trębacze 4 24. Jan Wisiński [Wyszyński] 4
6. Giermek ze znakiem 

hetmana
1 25. Marcin Prusak 4

7. Giermek po kozacku 1 26. Zygmunt Łopateczki 3
8. Hakownice na wózkach110 28 27. Maciej Sulimowski 3
9. Wóz prochowy111 1 28. Jan Rzeszowski 3
10. Puszkarze112 3 29. Paweł Bielicki 3

107 H. Kotarski, Wojsko polsko-litewskie..., cz. II, SMHW 1971, t. 17, cz. 1, s. 87.
108 Niniejszy Aneks jest opracowaniem własnym autora na podstawie dokumentów. Wszyst-
kie poczty i  rodzaje wojska zostały zaprezentowane w  takiej formie i  kolejności, w  jakiej 
występują w  danym źródle. W kilkunastu przypadkach nazwiska tych samych osób, które 
występują w obu spisach, różniły się jedną literą, dlatego postanowiłem je ujednolicić. W na-
wiasach kwadratowych podaję realną liczebność roty (po zsumowaniu), z podziałem na licz-
bę osób w pocztach rotmistrzów plus sumę towarzyszy z ich pocztowymi. 
109 AGAD, ASK, RK, sygn. 252, Popisanie żołnierzów jezdnych na trzecią ćwierć lata dnia 
13 marca anno 1577, k. 87–94. 
110 Były one obsługiwane przez taką samą liczbę hajduków Jana Zborowskiego.
111 W tym przypadku mamy do czynienia z pojazdem, natomiast nie z personelem z pocztu 
hetmana.
112 W tym miejscu w tekście: „to wszystko na swą szkodę”.
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11. Stefan Radecki, porucznik 6 30. Jerzy Otorowski 2
12. Wawrzyniec Skarbek 6 31. Mikołaj Czarniewski 2
13. Marcin Gembart 6 32. Stanisław Sukocki 2
14. Jakub Jankowski 6 33. Szczęsny Stawski 2
15. Wojciech Kotliński 6 34. Wojciech Piotrowski 2
16. Marcin Otorowski 6 35. Jan Piotrowski 2
17. Jan Pszonka113 6 36. Baptista 1
18. Jan Biskupski 5 37. Esaiasz 1
19. Andrzej Ochabski, chorąży 2 38. Galecki 1

Łącznie: [100 z pocztów towarzyszy + 44 z pocztu hetmana]
113

Rota Andrzeja Firleja:

L.p. Imię i nazwisko 
 lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko  
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Rotmistrz 1 13. August Sierakowski 6
2. Chorąży 1 14. Jakub Kosiński 6
3. Giermek 1 15. Walenty Chomętowski 6
4. Podwodni 2 16. Andrzej Krześmiowski 3
5. Trębacze 3 17. Jerzy Żuliński 4
6. Bęben 1 18. Wojciech Iłowiecki 4
7. Z kopiami 19 19. Bartłomiej Modlibowski 3
8. Krzysztof Urzaszowski 7 20. Jan Gniewosz 3
9. Stanisław Sienicki 6 21. Mikołaj Wolski 3
10. Piotr Żórawski 4 22. Seweryn Rzuchowski 3
11. Jan Pacanowski 6 23. Mikołaj Komorowski, 

porucznik, i Jan 
10

12. Tomasz Sienicki 6
Łącznie: 100 (wg źródła) [80 z pocztów towarzyszy + 28 z pocztu 

rotmistrza]

Rota Marcina Kazanowskiego:

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Rotmistrz 1 15. Stanisław Stępkowski 4
2. Giermek 1 16. Jan Kazanowski 3
3. Podwodni 2 17. Wojciech Kuczewski 3
4. Trębacze 3 18. Przecław Wąsowicz 3
5. Bęben 1 19. Jan Kijowski 3
6. Chorąży 1 20. Jan Żółkiewski 3
7. Z kopiami 9 21. Kacper Ostrowski 3

113 Nieboszczyk.
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8. Stanisław Dębicki, 
porucznik

6 22. Stanisław Stawiński 3

9. Stanisław Kazanowski 6 23. Piotr Zamoyski 3
10. Zbigniew Słupecki 6 24. Jakub Dembicki 3
11. Jerzy Branicki 6 25. Lorenc Gosowski 3
12. Krzysztof Zarczicki 6 26. Jan Soberek 3
13. Jan Mysłowski 5 27. Jakub Dębiński 3
14. Stanisław Modzeliewski 5 28. Sebastian Chełkowski 2

Łącznie: 100 (wg źródła) [82 z pocztów towarzyszy + 18 z pocztu 
rotmistrza]

Rota Jerzego Strusia:

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Rotmistrz 1 17. Jan Bułakowski 4
2. Giermek 1 18. Jan Hajnowski 4
3. Osoby 2 19. Stanisław Pilchowski 3
4. Chorąży 1 20. Stanisław Kościecki 3
5. Trębacze 2 21. Piotr (?) Strumiło 3
6. Bęben 1 22. August Poremba 2
7. Podwodni 5 23. Marcin Zarczycki 2
8. Słudzy 2 24. Jan Starosielski 2
9. Jan Potocki 6 25. Andrzej Baranowski 2
10. Stanisław Kuczkowski, 

porucznik
6 26. Jakub Wyganowski 2

11. Paweł Leguński(?) 6 27. Aleksander Gorczyński 2
12. Jerzy Skarszewski 6 28. Aleksander Baczyński 2
13. Stanisław Pakosz 6 29. Karol Gidziński 2
14. Krzysztof Garnisz 6 30. Marcin Kwiatkowski 2
15. Tomasz Tański 5 31. Piotr Ulański 2
16. Stanisław Chrzanowski 5 Stanisław Gostomski 2

Łącznie: 100 (wg źródła) [85 z pocztów towarzyszy + 15 z pocztu 
rotmistrza]

Rota Marcina Ossolińskiego:

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Rotmistrz 1 14. Jakub Kamocki 5
2. Giermkowie 2 15. Jan Rogaski 5
3. Podwodni 2 16. Krzysztof Kuczkowski 5
4. Chorąży 2 17. Ambroży Sojecki 5
5. Trębacze 2 18. Jan Tymiński 4
6. Bęben 1 19. Stanisław Tymiński 4
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7. Osoby 2 20. Tomasz Oryński 5
8. Z kopiami 12 21. Jan Koniecki 3
9. Maciej Pilchowski, 

porucznik
6 22. Stanisław Podliewski 3

10. Piotr Herburt 7 23. Józef Linbatowski 3
11. Piotr Święcicki 6 24. Wawrzyniec Puczyński 3
12. Mikołaj Herbukowski 6 25. Szczęsny Rybiński 2
13. Wojciech Korytowski 5

Łącznie: 100 (wg źródła) [77 z pocztów towarzyszy + 24 z pocztu 
rotmistrza]

Rota Mikołaja Gostomskiego:

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Rotmistrz 1 14. Wojciech Broniewski 5
2. Giermek 1 15. Paweł Kossobucki 4
3. Podwodni 2 16. Zygmunt Radzanowski 6
4. Trębacze 2 17. Paweł Radzanowski 4
5. Bęben 1 18. Maciej Olszowski 5
6. Chorąży 1 19. Jan Tarnowski 4
7. Z rusznicami 4 20. Tomasz Wąsowski 4
8. Z kopiami 8 21. Maciej Czerniewski 3
9. Maciej Lieniek, 

porucznik
8 22. Wojciech Wolski 3

10. Jan Osuchowski 6 23. Wojciech Zamoyski 3
11. Jacek Zardecki 6 24. Andrzej Bagiński 2
12. Marcin Kobitnicki 6 25. Jan Teliatycki 6
13. Stanisław Bronisz 5

Łącznie: 98 (wg źródła) [80 z pocztów towarzyszy + 20 z pocztu 
rotmistrza]

Rota Adama Balińskiego:

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Rotmistrz 1 13. Jakub Jarnowski 6
2. Giermek 1 14. Stanisław Kossowski 5
3. Podwodni 2 15. Stanisław Gajewski 5
4. Trębacze 3 16. Wojciech Markowski 5
5. Bęben 1 17. Adam Żegocki 5
6. Chorąży 1 18. Jan Dzierzbiecki 5
7. Z kopiami 15 19. Jan Charzewski 3
8. Jan Gogoliński 6 20. Jan Wesołowski 3
9. Piotr Baranowski 6 21. Tomasz Idzikowski 3
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10. Marcin Pomorski 6 22. Marcin Wesołowski, 
porucznik

6

11. Jakub Sośnicki 6 23. Gąsiorowski 1
12. Jerzy Grabski 6

Łącznie: 101 (wg źródła) [77 z pocztów towarzyszy + 24 z pocztu 
rotmistrza]

Rota Mikołaja Zebrzydowskiego:

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Rotmistrz 1 11. Wojciech Liewikowski 6
2. Giermek 1 12. Jan Karczewski 4
3. Podwodni 2 13. Łukasz Roszkowski 5
4. Z kopiami 14 14. Mikołaj Lachowski 5
5. Chorąży 1 15. Jan Galiewski 5
6. Trębaczy 3 16. Sebastian Wolski 5
7. Bęben 1 17. Adam Frydrychowski 6
8. Krzysztof i Mikołaj 

Dobrzyłowscy
12 18. Stanisław Kasacki 8

9. Jan Narembski 6 19. Piotr Żebro 3
10. Bartłomiej Turzyński 4 20. Jakub Farurej, porucznik 8

Łącznie: 101 (wg źródła) [77 z pocztów towarzyszy + 23 z pocztu 
rotmistrza]

Rota Jana Gniewosza:

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Giermkowie 2 13. Andrzej Pilchowski 5
2. Podwodni 2 14. Andrzej Oryński 5
3. Trębaczy 3 15. Konstanty Pomorski 5
4. Bęben 1 16. Marcin Chmielecki 5
5. Chorąży 1 17. Krzysztof Bżycki [Rzycki]

(?)
4

6. Z kopiami 15 18. Aleksander Kossubowski 4
7. Paweł Paczkowski, 

porucznik
6 19. Dziłosz Iłowski 3

8. Stanisław Ślatkowski 5 20. Jerzy Święcicki 3
9. Abraham Ślatkowski 6 21. Stanisław Karski 3
10. Erazm Ostrowski 7 22. Jan Rudnicki 2
11. Jan Stokowski 5 23. Adam Poradowski 2
12. Bartłomiej Zawistowski 6 24. Krzysztof Uliewski 2

Łącznie: 100 (wg źródła) [78 z pocztów towarzyszy + 24 z pocztu 
rotmistrza]
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Rota Jana Leśniowolskiego:

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Giermkowie 3 13. Paweł Raczko 4
2. Podwodni 2 14. Piotr Boniecki 4
3. Chorąży 1 15. Łukasz Zawadzki 3
4. Trębacze 3 16. Wacław Gnoiński 3
5. Bęben 1 17. Tomasz Rybiński 3
6. Z kopiami 15 18. Stanisław Liewikowski 3
7. Wawrzyniec Kozłowski, 

porucznik
8 19. Franciszek Ulniecki 3

8. Jan Boniecki 6 20. Jan Łazniowski 3
9. Marcin Grudowski 6 21. Kacper Karwicki 3
10. Tomasz Skalski 5 22. Jerzy Drwaliewski 6
11. Stanisław Gorczyński 5 23. Franciszek Zawisza 5
12. Marcin Wiączkowski 5

Łącznie: 100 (wg źródła) [75 z pocztów towarzyszy + 25 z pocztu 
rotmistrza]

Rota Spytka Wawrzyńca Jordana:

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Rotmistrz 1 11. Kacper Łapka 2
2. Podwodny 1 12. Jerzy Jastrzębski 2
3. Trębacze 2 13. Marcin Wróblewski 2
4. Z kopiami 9 14. Walenty Giza 2
5. Michał Bujwit 3 15. Jan Boczkowski 2
6. Dymitr Polubiński 3 16. Jerzy Wierzbięta 2
7. Stanisław Pakosz 3 17. Daniel Dąbek 4
8. Jan Łapka 3 18. Kacper Gabański 1
9. Adam Ciekliński 3 19. Stefan Staręcki/porucznik 4
10. Jerzy Łapaczki 2

Łącznie: 50 (wg źródła) [38 z pocztów towarzyszy + 13 z pocztu 
rotmistrza]

Rota Temruka:

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Rotmistrz 1 11. Bohdan 3
2. Chorąży 1 12. Iwan 3
3. Trębacz 1 13. Aleksander i Andriej 5
4. Bęben 1 14. Zabrocki 2
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5. Podwodni 2 15. Andriej 2
6. Słudzy 4 16. Siemion 2
7. Kazimierz/porucznik 3 17. Jakub 2
8. Wasyl 5 18. Jan Promatowski 2
9. Iwan 6 19. Piecz i socerz114 co po 

jedne[go]
7

Łącznie: 52 (wg źródła) [42 z pocztów towarzyszy + 10 z pocztu 
rotmistrza]

114

Rota dworu królewskiego:

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Jan Tęczyński 50 4. Stanisław Malicki 5
2. Piotr Słostowski 7 5. Stefan(?) Bielawski 13
3. Jakub Pilchowski 7 6. Prokop Pieniążek 6

Łącznie: [88]

Rota ochotników:

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Jan Zamoyski 30 3. Stanisław Przyjemski 16
2. Jarosz Gostomski 10 4. Bartosz Linbstowski(?) 10

Łącznie: [66]

Popisanie żołnierzów wszystkich KJM jezdnych i pieszych, 
woluntariów [ochotników] i dworzanów na czwartą ćwierć lata 
dnia 12 maja anno 1577115

Rota hetmana nadwornego Jana Zborowskiego:

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Hetman 1 23. Wojciech Kotliński 6
2. Giermkowie 3 24. Jan Starosielski 6
3. Surmacz 1 25. Marcin Prusak 6

114 Słowo „soczyć” oznacza: podchodzić, zastawiać sidła. Prawdopodobnie chodzi tutaj o jakie-
goś zwiadowcę lub tropiciela. S. B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 5, Lwów 1589, s. 363.
115 AGAD, ASK, RK, sygn. 252, Popisanie żołnierzów wszystkich KJM jezdnych i pieszych, 
woluntariów [ochotników] i  dworzanów na czwartą ćwierć lata dnia 12 maja anno 1577, 
12  V 1577  r., k. 95–108.
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4. Bęben turecki 1 26. Wojciech Dombrowski 4
5. Podwodni 4 27. Jan Sobocki 4
6. Trębacze 4 28. Jerzy Wesołowski 4
7. Bęben kotłowy 1 29. Krzysztof Wytwiński 4
8. Henryk Czech 1 30. Jan Wyszyński [Wisiński] 4
9. Jan Czech 1 31. Maciej Sulimowski 4
10. Ezaiasz Świnkal(?) 1 32. Wojciech Kuczowski 4
11. Jezierski 1 33. Paweł Bielicki 4
12. Galecki 1 34. Jan Rzeszowski 3
13. Baptista 1 35. Zygmunt Łopateczki 3
14. Chorąży 2 36. Wojciech Grudowski 3
15. Stefan Radecki, porucznik 6 37. Jerzy Otorowski 3
16. Wawrzyniec Skarbek 6 38. Mikołaj Czarniewski 2
17. Marcin Gembart 6 39. Stanisław Sukocki 2
18. Jakub Jankowski 6 40. Szczęsny Stawski 2
19. Marcin Otorowski 6 41. Wojciech Piotrowski 2
20. Jan Biskupski 6 42. Stanisław Piątkowski 2
21. Jerzy Branicki 6 43. Jan Piotrowski 2
22. Bartłomiej Zawistowski 6 44. Wiesczicki 2

Łącznie: 147 (wg źródła) [124 z pocztów towarzyszy + 23 z pocztu 
hetmana]

Rota Andrzeja Firleja:

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Rotmistrz 1 16. Walenty Chomętowski 6
2. Osoby 2 17. Piotr Żórawski 4
3. Podwodni 2 18. Wojciech Iłowiecki 4
4. Giermek 1 19. Jerzy Żuliński 5
5. Chorąży 1 20. Andrzej Krześmiowski 3
6. Trębacze 3 21. Mikołaj Wolski 3
7. Bębny 1 22. Bartłomiej Modlibowski 3
8. Z kopiami 19 23. Seweryn Rzuchowski 3
9. Mikołaj Komorowski, 

porucznik, z bratem 
Janem

12 24. Jan Gniewosz 4

10. Krzysztof Urzaszowski 8 25. Jarosz Waliewski 6
11. Stanisław Sienicki 6 26. Marcin Kobilnicki 6
12. Tomasz Sienicki 7 27. Mikołaj Noskowski 6
13. Jan Pacanowski z bratem 10 28. Szczęsny Zielieński 4
14. Jakub Kosiński 6 29. Gniewosz (ma być) 6
15. August Sierakowski 7 30. Kozaków 12

Łącznie: 149 (wg źródła) [119 z pocztów towarzyszy + 30 z pocztu 
rotmistrza + 12 Kozaków]
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Rota Marcina Kazanowskiego: 116 117 118

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Rotmistrz 1 15. Jan Żółkiewski 4
2. Giermek 1 16. Stanisław Stawiński 4
3. Podwodni 2 17. Piotr Zamoyski 4
4. Trębacze 3 18. Jakub Dembicki 4
5. Bębny 1 19. Stanisław Stępkowski116 4
6. Chorąży 1 20. Jan Kazanowski 3
7. Z kopiami 8 21. Jan Kreski 6
8. Stanisław Dębicki, 

porucznik
6 22. Marcin Tyszkowski 3

9. Stanisław Kazanowski 6 23. Lorenc Gosowski117

10. Zbigniew Słupecki 6 24. Sebastian Chełkowski 3
11. Krzysztof Zarczicki118 6 25. Jan Soberek 3
12. Jan Mysłowski 5 26. Kacper Ostrowski 3
13. Stanisław Modzeliewski 5 27. Jakub Schydłowski 3
14. Jakub Myśliborski 5 28. Jakub Dębiński 3

Łącznie: 100 (wg źródła) [86 z pocztów towarzyszy + 17 z pocztu 
rotmistrza]

Rota Marcina Ossolińskiego:

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Rotmistrz 1 14. Wojciech Korytowski 5
2. Osoby 2 15. Jakub Kuczkowski 5
3. Giermkowie 2 16. Jakub Kamocki 5
4. Podwodni 2 17. Jan Rogaski 5
5. Trębacze 3 18. Jan Tymiński 4
6. Bębny 1 19. Stanisław Tymiński 4
7. Chorąży 1 20. Wawrzyniec Puczyński 4
8. Z kopiami 9 21. Ambroży Sojecki z bratem 5
9. Maciej Pilchowski, 

porucznik
6 22. Józef Linbatowski 3

10. Piotr Herburt 7 23. Jan Koniecki 3
11. Piotr Święcicki 6 24. Szczęsny Rybiński 2
12. Mikołaj Herbukowski 6 25. Maciej Piotrowski 2
13. Tomasz Oryński 5 26. Stanisław Podliewski 2

Łącznie: 100 (wg źródła) [79 z pocztów towarzyszy + 21 z pocztu 
rotmistrza]

116 Nieboszczyk.
117 Zabito.
118 Nieboszczyk.
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Rota Jerzego Strusia:

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Rotmistrz 1 18. Jan Bułakowski 4
2. Osoby 4 19. Jan Hajnowski 4
3. Giermek 1 20. Dymitr kniaź Połubiński 3
4. Chorąży 1 21. Stanisław Pilchowski 3
5. Bębny 1 22. August Poremba 3
6. Trębacze 2 23. Stanisław Chrzanowski 2
7. Surma 1 24. Stanisław Kościecki 3
8. Bęben 1 25. Stanisław(?) Odwedorek(?) 3
9. Podwodni 5 26. Jakub Wyganowski 2
10. Pocztu 2 27. Andrzej Baranowski 2
11. Jan Potocki 6 28. Marcin Zarczycki 2
12. Stanisław Kuczkowski, 

porucznik
6 29. Karol Gidziński 2

13. Jerzy Skarszewski 6 30. Aleksander Pacziński 2
14. Stanisław Pakosz 6 31. Marcin Kwiatkowski 2
15. Krzysztof Garnisz 6 32. Aleksander Gorczyński 2
16. Tomasz Tański 5 33. Piotr Ulański 2
17. Wojciech Pegowski 4

Łącznie: 102 (wg źródła) [80 z pocztów towarzyszy + 19 z pocztu 
rotmistrza]

Rota Mikołaja Gostomskiego:

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Rotmistrz 1 14. Jan Tarnowski 5
2. Z kopiami 8 15. Paweł Kossobucki 4
3. Podwodni 2 16. Paweł Radzanowski 3
4. Trębacze 3 17. Zygmunt Radzanowski 3
5. Bębny 1 18. Wojciech Wolski 3
6. Chorąży 1 19. Maciej Czerniewski 3
7. Z rusznicami 2 20. Andrzej Bagiński 3
8. Maciej Lieniek, 

porucznik
8 21. Wojciech Wyszyński 3

9. Stanisław Bronisz 6 22. Jan Słowikowski 3
10. Jakub Sośnicki 6 23. Wojciech Zamoyski 3
11. Wojciech Broniewski 6 24. Stanisław Sliworoski 2
12. Stanisław Kościeniewski 6 25. Jan Teliatycki 6
13. Tomasz Wąsowski 5 26. Jan Ostrykowski 3

Łącznie: 99 (wg źródła) jednego zabito [81 z pocztów towarzyszy 
+ 18 z pocztu rotmistrza]
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Rota Adama Balińskiego:

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Rotmistrz 1 12. Jerzy Grabski 6
2. Chorąży 1 13. Wojciech Kołucki 6
3. Giermek 1 14. Jakub Jarnowski 6
4. Podwodni 2 15. Stanisław Kossowski 5
5. Trębacze 2 16. Jan Dzierzbiecki 5
6. Bębny 1 17. Stanisław Gniewski 5
7. Z kopiami 16 18. Jan Wesołowski 3
8. Marcin Wesołowski, 

porucznik
6 19. Jan Charzewski 3

9. Marcin Pomorski 6 20. Tomasz Idzikowski 3
10. Piotr Baranowski 6 21. Wojciech Markowski 5
11. Jan Gogoliński 6 22. Adam Żegocki 5

Łącznie: 100 (wg źródła) [76 z pocztów towarzyszy + 24 z pocztu 
rotmistrza]

Rota Mikołaja Zebrzydowskiego:

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Osoba 1 12. Jan Karczewski 4
2. Giermek 1 13. Łukasz Roszkowski 5
3. Podwodni 2 14. Mikołaj Lachowski 5
4. Z kopiami 13 15. Jan Galiewski 5
5. Chorąży 1 16. Sebastian Wolski 4
6. Trębacze 3 17. Adam Frydrychowski 6
7. Bębny 1 18. Stanisław Kosacki 5
8. Krzysztof i Mikołaj 

Dobrzyłowscy
12 19. Piotr Grudowski 3

9. Jan Narembski 6 20. Piotr Żebro 3
10. Bartłomiej Turzyński 4 21. Jakub Farurej, porucznik 8
11. Wojciech Liewikowski 6

Łącznie: 100 (wg źródła) [76 z pocztów towarzyszy + 22 z pocztu 
rotmistrza] 

Rota Jana Leśniowolskiego:

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Giermków (jeden po 
kozacku)

3 14. Paweł Raczko 2

2. Podwodni 2 15. Piotr Boniecki 4
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3. Trębacze 4 16. Łukasz Zawadzki 3
4. Bębny 1 17. Wacław Gnoiński 3
5. Chorąży 1 18. Jan Łazniowski 3
6. Z kopiami119 13 19. Tomasz Rybiński 3
7. Wawrzyniec Kozłowski, 

porucznik
6 20. Stanisław Liewikowski 2

8. Jan Boniecki 6 21. Kacper Karwicki 3
9. Marcin Grudowski 6 22. Franciszek Ulniecki 3
10. Eliasz Zardecki 5 23. Jan Osuchowski 6
11. Tomasz Skalski120 4 24. Jerzy Drwaliewski 6
12. Marcin Wiączkowski 5 25. Franciszek Zawisza121 4
13. Stanisław Gorczyński 5 26. Trzech zabito stawi (?)

Łącznie: 100 (wg źródła)122 [79 z pocztów towarzyszy + 24 
z pocztu rotmistrza] 

119120121122

Rota Jana Gniewosza:

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Rotmistrz 1 14. Andrzej Pilchowski 5
2. Osoba 1 15. Andrzej Oryński 

i Regaski(?)
5

3. Giermek 1 16. Konstanty Pomorski 5
4. Podwodni 2 17. Marcin Chmielecki 5
5. Trębacze 4 18. Jan Rudnicki 6
6. Bębny 1 19. Aleksander Kossubowski 4
7. Chorąży 1 20. Dziłojsz Iłowski 3
8. Z kopiami 14 21. Jerzy Święcicki 3
9. Paweł Paczkowski, 

porucznik
6 22. Stanisław Karski 3

10. Stanisław Ślatkowski 5 23. Piotr Mietelski 3
11. Abraham Ślatkowski 6 24. Adrian Poradowski 2
12. Erazm Ostrowski 7 25. Krzysztof Uliewski 2
13. Jan Stokowski 5

Łącznie: 100 (wg źródła) [75 z pocztów towarzyszy + 25 z pocztu 
rotmistrza]

119 W tekście: pocztni jego.
120 Zabity.
121 Zabito konia.
122 „nadzwyczajnie jest 12 osób więcej, na które pieniądze prosi [rotmistrz]”.



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2017/1. ART YKUŁY I  STUDIA38

Rota Spytka Wawrzyńca Jordana: 123 124

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Rotmistrz 1 11. Adam Ciekliński 3
2. Podwodni 2 12. Jerzy Jastrzębski 3
3. Chorąży 1 13. Kacper Łapka 2
4. Trębacze 2 14. Mateusz Wróblewski 2
5. Z kopiami123 7 15. Walenty Giza 2
6. Stefan Staręski, porucznik 2 16. Farkacz(?) Gabański 2
7. Michał Bujwit 3 17. Kacper Gabański 2
8. Daniel Dąbek 4 18. Jan Boczkowski 2
9. Jan Łapka 3 19. Jerzy Wierzbięta 2
10. Stanisław Pakosz 3

Łącznie: 48 (wg źródła)124 [35 z pocztów towarzyszy + 13 z pocztu 
rotmistrza]

Rota Temruka: 125

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Rotmistrz 1 15. Aleksander 3
2. Giermek 1 16. Andrzej 3
3. Chorąży 1 17. Szymon 3
4. Trębacze 2 18. Jakub 3
5. Bębny 1 19. Jan Promatowski 2
6. Podwodni 8 20. Leon 2
7. Z kopiami125 6 21. Hazan 2
8. Kazimierz, porucznik 4 22. Poracz 2
9. Wasyl 6 23. Jan 2
10. Iwan 4 24. Jurek z bratem 4
11. Iwan 4 25. Stefan 1
12. Bohdan 4 26. Marcin(?) 1
13. Iwan 2 27. Stefan 1
14. Andrzej 3

Łącznie: 71 (wg źródła) [56 z pocztów towarzyszy + 20 z pocztu 
rotmistrza]

123 W tekście: z pocztu.
124 W tekście: zabito ich 6.
125 W tekście: z pocztu.
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Rota Stanisława Pękosławskiego (jazda):

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Rotmistrz 1 8. Wojciech Zbyszewski 3
2. Giermek 1 9. Jakub Kietliński 3
3. Podwodny 1 10. Wojciech Biszewski 3
4. Trębacze 1 11. Marcin Książnicki 2
5. Chorąży 1 12. Jakub Sczawiński 1
6. Z kopiami 6 13. Jerzy Skotowski 2
7. Andrzej Schydłowski, 

porucznik
6

Łącznie:  30 (wg źródła) [20 z pocztów towarzyszy + 11 z pocztu 
rotmistrza] 

Rota Stanisława Pękosławskiego (piechota oraz artyleria):

Piechota Artyleria:

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy/

sprzętu
1. Węgrów w służbie 150 1. Puszkarzów 5
2. Piechota polska: proporników 2 2. Lokaje 2
3. Bębny 2 3. Organiki 2
4. Z halabardami 17 4. Śmigownic trzy wozy 3
5. Z rusznicami 21
Łącznie: 192 Łącznie: 7

Ochotnicy piesi:

Rota wojewody krakowskiego Piotra Zborowskiego:

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Jakub Poradowski, rotmistrz 1 3. Bęben 1
2. Propornik 1 4. piechoty 107

Łącznie: [110 ]

Hajducy hetmana nadwornego Jana Zborowskiego:

L.p. Imię i nazwisko L.p. Imię i nazwisko L.p. Imię i nazwisko

Dziesiętnik Janusz Kiereczy Dziesiętnik Stanisław Skalski Dziesiętnik Mikołaj Slięski
1. Peter Dzinrdzi 1. Jan Jasiński 1. Jakub Pliesowiam
2. Szymon 

Komajewski
2. Paweł Snielicki 2. Maciej 

Krasowski
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3. Marcin Czech 3. Walenty Kozicki 3. Janek Odolia
4. Janusz 

Świdnicki
4. Stanisław 

Kieśkowski
4. Jan Chwalęcki

5. Jacek Zawacki 5. Krzysztof 
Krosiewicki

5. Maciej Zawadzki

6. Waśko 
Olszewski

6. Chodor Janisz 6. Urban 
Wilkowski

7. Ferens 7. Andreasz 7. Gregier
8. Lorinc 8. Janisz Czech
9. Tomasz 

Koszicki
9. Matisz

Łącznie: [28]

Rota piesza Andrzeja Firleja:

L.p. Imię i nazwisko L.p. Imię i nazwisko L.p. Imię i nazwisko

Dziesiętnik Petro z Frystaku Dziesiętnik Prokop Dziesiętnik Jakub Żelazo
1. Janusz Kuczmuc 1. Krzysztof 

Beldowski
1. Stanisław 

Kosłowski
2. Benedykt Kazaj 2. Jan Strzeliecz 2. Bartosz 

Sandomierski
3. Miklasz 

Bardziejowski
3. Wojciech 

Waleczyński
3. Panas Wirzbicki

4. Dzairdz(?) 
Bardziejowski

4. Jacek 4. Jan Czeczeliński

5. Wojciech 
Wolski

5. Janusz Potarcki 5. Paweł Tymiński

6. Kassaj Janisz 6. Kacper 
Krzanowski

6. Jan z Kowaliewa

7. Krzysztof 
Zakrzewski

7. Stanisław 
Swogorzewski

7. Piotr Pękowski

8. Jakub 8. Stanisław 
Miastowski

8. Jan Kuśnowski

9. Petro 
Fraidmirowa

9. Wojciech 
z Opatowa 
Wielkiego

9. Andrzej Broński

Dziesiętnik Jan Bobiński Dziesiętnik Matiasz 
Bronkowski

Dziesiętnik Jerzy Lanczyński

1. Piotr Podkalski 1. Andrzej 
Rachocki

1. Wojciech

2. Wojciech 2. Marcin 
z Braldowa

2. Mikołaj 
Kowaliewski

3. Wincenty 3. Brogi Smoliński 3. Gregier Moskwa
4. Kliment 

Strigomski
4. Szczepan 

Polkowski
4. Szymon 

Lachowski
5. Wojciech 

Zbirowski
5. Tomasz 

Zdowski
5. Wawrzyniec 

Leniek
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6. Marcin 
Ostrowski

6. Lorenc 
Ostrowski

6. Jaw

7. Wojciech 
Glinka

7. Mikołaj 
Wysobarski

7. Jakub Wysowski

8. Marcin 
Jezwiński

8. Wojciech 
Wysowski

8. Maciej Wolski

9. Jan Konopka 9. Stanisław 
Krasowski

9. Joachim

Dziesiętnik Piotr Węzicki Dziesiętnik Maciej Robiński Dziesiętnik Szczęsny 
Michałowicz

1. Jerzy Obrzicki 1. Stanisław 
Tyrański

1. Wojciech 
Sokołowski

2. Jakub Kowal 2. Wojciech 
Czerniowski

2. Jakub 
Lukszewicz

3. Lorenc 
Kobilicki

3. Matisz 3. Mikołaj Bagiński

4. Stanisław 
Gajowski

4. Wojciech 4. Stanisław 
Kolczewski

5. Andrzej  
z Wilna

5. Jan 5. Andrzej 
Cisowski

6. Jan  
z Tykocina

6. Matisz 6. Adam Bumat(?)

7. Jakub 
Ruszkowski

7. Adam 7. Stanisław 
Paradowski

8. Mateusz 
Leśniowski

8. Marcin Sobiec 8. Piotr Kaborski

9. Jan Krawiec 9. 9. Wojciech 
Mesciński

Dziesiętnik Stanisław Kincz Pozostali:
1. Paweł  

Olszewski
1. Stanisław Osiecki, porucznik

2. Michał  
Goliński

2. Michał Rapalski

3. Wawrzyniec 
Łosiński

4. Piotr 
Chmielowski

5. Jan Kupka
6. Wojciech 

Siemiątowski
7. Jan  

Wirzbiecki
8. Sobek Starosta
9. Jak 

Dzierzanowski
Łącznie: 120 (wg źródła) [101]
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Dwór królewski:

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Jan Tęczyński 50 4. Stanisław Malicki 5
2. Piotr Słostowski 7 5. Prokop Pieniążek 6
3. Jakub Pilchowski 7 6. Stefan Bielawski 20

Łącznie: [95 + 1 koń paradny]

Ochotnicy:

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

L.p. Imię i nazwisko 
lub rodzaj wojska

Liczba 
żołnierzy

1. Jan Zamoyski 30 4. Tatarzy Andrzeja Górki 30
2. Jarosz Gostomski 10 5. Strzelców króla 3
3. Stanisław Przyjemski 16

Łącznie: [89]

STRESZCZENIE

Dominik Kadzik, „Wojsko nadworne” na początku wojny  
Stefana Batorego z Gdańskiem w świetle akt skarbowych

Artykuł opisuje skład wojska koronnego z okresu poprzedzającego bitwę lubie-
szowską, a  także w kilka tygodni po niej. Podstawę źródłową stanowią dwa spisy 
wspomnianej armii, które znajdują się w księdze marszałkowskiej z okresu panowa-
nia Stefana Batorego. W opinii autora istnieje wiele przesłanek za tym, by uznać, iż 
było to wojsko nadworne – stała zaciężna armia króla. Jednak jednym z postulatów 
artykułu jest dokładniejsze i szersze przebadanie tego problemu. W samym tekście 
przeanalizowano doświadczenie dowódców poszczególnych rot oraz ich powiązanie 
z dworem królewskim i pochodzenie. Najwięcej miejsca poświęcono porównaniu 
oddziałów konnych – ich liczebności, wielkości pocztów rotmistrzów i towarzyszy 
– przed i  po bitwie pod Lubieszowem. Opisano także skład jednostek wspoma-
gających jazdę, czyli piechotę oraz artylerię. Na samym końcu, w  formie aneksu, 
zamieszczono edycje obu spisów wojska nadwornego.

S łowa  k luczowe: Stefan Batory, dwór królewski, wojsko nadworne, bitwa 
pod Lubieszowem

SUMMARY

Dominik Kadzik, „The court army” at the beginning of Stefan 
Batory’s war with Gdańsk in the light of the treasury records

The article describes the composition of the Polish army from the period prece-
ding the Battle of Lubieszów, as well as from several weeks later. The main source 
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are two registers of this army that are contained in the marshal’s book from the 
time of Stefan Batory’s rule. In the author’s opinion there are many reasons to reco-
gnize that it was a court army – a permanent mercenary army of the king. One of 
the objectives of this article is to do wider and more detailed research on this issue. 
In the text itself the experience of the commanders of individual army units has 
been analyzed as well as their relations with the royal court and their background. 
The bulk of the article has been devoted to the comparison of the mounted cavalry 
units – their number, the size of the cavalry masters’ and comrades’ detachments – 
before and after the Battle of Lubieszów. The composition of the units supporting 
the cavalry, i.e. infantry and artillery, has also been described. At the very end, in 
the form of an appendix, editions of both registers of the court army have been 
featured.

Keywords : Stefan Batory, royal court, court army, Battle of Lubieszów

РЕЗЮМЕ

Доминик Ка дзик, „Придворная армия” в начале войны Стефана 
Батория с Гданьском в свете казначейских документов

В статье описывается состав коронной армии в период, охватывающий 
время до битвы под Любишево, а также несколько недель после нее. Осно-
ву источников составляют два списка вышеупомянутой армии, которые на-
ходятся в маршалковской книге периода правления Стефана Батория. По 
мнению автора, существует несколько причин того, чтобы признать, что это 
была придворная армия – постоянная наемная армия короля. Так или иначе, 
одним из постулатов статьи является глубокое и широкое исследование этой 
проблемы. В самом тексте проанализирован опыт командующих отдельными 
ротами, а также их связь с королевским двором и происхождение. Большая 
часть статьи посвящена сравнению конных отрядов – их численности, коли-
чества ротмистров и окружения – до и после битвы под Любишево. Описан 
также состав сопутствующих единиц, то есть пехота и артиллерия. В самом 
конце, в форме приложения, размещены оба списка состава придворной ар-
мии.

Ключевые слов а : Стефан Баторий, королевский двор, придворная ар-
мия, битва под Любишево





Wojciech Mazur

Zanim ruszyły czołgi
Francuska broń pancerna u progu II wojny 

światowej (wybrane aspekty)

W początkach 1939  r. tylko nieliczni wojskowi analitycy zdolni byli 
przewidzieć, jak wielką rolę w zbliżającej się wojnie odegra broń pancerna. 
Potencjalne możliwości tej broni doceniane były jednak dość powszech-
nie – powszechnie też starano się poprawiać stan wyposażenia własnych sił 
pancernych oraz przygotowywać do odparcia pancernych ataków przeciw-
nika. Usiłowania w  tym kierunku podejmowały rzecz jasna także mocar-
stwa europejskiego Zachodu – w szczególności zaś Francja, coraz bardziej 
zaniepokojona agresywną polityką wyraźnie zmierzającego do konfrontacji 
wschodniego sąsiada.

Efekty poczynań wojskowych z  Paryża ważne były także dla Polski, 
której bezpieczeństwo w wielkiej mierze zależało od militarnych możliwo-
ści francuskiego sojusznika. Dziwić więc może, iż w  krajowej literaturze 
problematyka dotycząca sił pancernych znad Sekwany u  progu II wojny 
światowej prezentowana jest zwykle w  sposób ogólny, z  reguły na margi-
nesie szerszych rozważań – zaś ilustrujące wywody dane cyfrowe są nie 
tylko mało precyzyjne, ale też wyraźnie rozbieżne1. Niedostatki opracowań 

1 Tak np. Waldemar Rezmer liczebność sprzętu pancernego armii francuskiej w momencie 
wybuchu wojny określił na ok. 2 tys. nowoczesnych czołgów oraz 2–3 tys. wozów bojowych, 
które „nie odpowiadały już warunkom pola walki”. Zob. W. Rezmer, Siły zbrojne Wielkiej 
Brytanii, Francji i Rumunii oraz plany ich użycia na wypadek wojennego zagrożenia Polski, 
[w:] Polski wrzesień 1939 r. – wojna na dwa fronty. Materiały z Międzynarodowej Konferen-
cji Naukowej, red. A.  Felchner, Piotrków Trybunalski 1999, s. 45. Z kolei Leszek Moczulski 
rozmiary znajdujących się wiosną 1939  r. w dyspozycji Paryża sił pancernych oszacował na 
36 batalionów czołgów lekkich, średnich i ciężkich, doliczając do tego rachunku także znaj-
dujące się „w  fazie formowania [...] dwie DLM i  dwie dywizje pancerne, a  w  ich składzie 



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2017/1. ART YKUŁY I  STUDIA46

o charakterze naukowym próbują w ostatnich latach kompensować autorzy 
szkiców o bardziej popularnym charakterze2. Ich wysiłek z pewnością wart 
jest uwagi – i deprecjonować go nie należy. Teksty takie, ze swej istoty kom-
pilacyjne, nie są jednak w  stanie zastąpić pogłębionej naukowej refleksji, 
opartej na krytycznej analizie źródeł proweniencji archiwalnej.

Zauważyć przy tym wypada, że stan, w  którym znalazła się francuska 
broń pancerna u progu II wojny światowej, był wynikiem całej serii decyzji 
i  zaniechań, które miały miejsce w  okresie wcześniejszym. Zasadne więc 
wydaje się poprzedzenie zasadniczej części analizy syntetycznym ich przed-
stawieniem. 

W roku 1939 czołgi stanowiły broń stosunkowo młodą. Przez Francuzów 
użyte zostały w boju po raz pierwszy niewiele ponad 20 lat wcześniej, 16  kwiet-
nia 1917 r. Latem roku 1918 czołgi francuskie (oraz brytyjskie i amerykańskie) 
odegrały istotną rolę w przełamywaniu linii niemieckiej obrony. Doświadcze-
nia zebrane w trakcie ostatnich kilkunastu miesięcy „wielkiej wojny” przeko-
nały francuskie dowództwo o  wartości nowego środka walki, równocześnie 
ugruntowując przeświadczenie, że najbardziej efektywnie wykorzystany być 
on może w bezpośrednim związku z działaniami piechoty, wpierając jej ataki 
na pozycje przeciwnika. Choć więc pierwsze francuskie czołgi stanowiły pojaz-
dy o stosunkowo znacznej masie (Schneider CA – 13 t, Saint-Chamond M 16 
– 23  t), to symbolem pancernego wysiłku Paryża w zakończonej 11 listopada 
1918 r. walce stał się czołg lekki Renault FT o masie niespełna 7 t. Do zakoń-
czenia działań wojennych we Francji wyprodukowano 3187 takich maszyn, 
podczas gdy produktów wytwórni Schneidera oraz zakładów Saint-Chamond 
dostarczono odpowiednio 399 i 295 egzemplarzy3. 

dalsze osiem batalionów czołgów”. Zob. L. Moczulski, Wojna Polska, Warszawa 2009, s. 473. 
Bardziej szczegółowe dane na temat francuskiej broni pancernej u progu wojny przedstawił 
Marian Zgórniak, podając, że 1 IX 1939 r. w 37 zmobilizowanych batalionach czołgów armii 
francuskiej znajdować się miało 2230 nowoczesnych czołgów. Autor ten wzmiankował też 
posiadanie przez francuskie siły zbrojne w tym czasie ok. 700 samochodów pancernych oraz 
3,5–4 tys. tankietek i  ciągników opancerzonych. Zob. M. Zgórniak, Europa w  przededniu 
wojny. Sytuacja militarna w latach 1938–1939, Kraków 1993, s. 162, 454, 458.
2 J. Chorzępa, Francuska broń pancerna 1916–1940, „Nowa Technika Wojskowa” 2008, nr 
specjalny 1, s. 4–15; K. Rudy, Pancerny mit, „Poligon” 2011, nr 1, s. 4–15.
3 Service historique de la Défense, Département de l’Armée de Terre (Vincennes) (dalej 
– SHD-DAT), 9 N 158, Budget de 1920. Question No 65, posée par M. Henri Pate. Rappor-
teur du Budget de la Guerre à la Chambre des Députes. Dokładniejsze dane: SHD-DAT, 7 
N 4203, Niedatowane opracowanie „La situation à la fin des hostilités”. Z podanej liczby do 
11 XI 1918 r. armiom polowym przekazano 2230 egzemplarzy czołgów Renault FT. Część 
maszyn tego typu przekazano sojusznikom: Stanom Zjednoczonym Am. Płn. (231 egz.), 
Wielkiej Brytanii (12 egz.) i Włochom (4 egz.). Wykorzystane jako podstawa źródłowa opra-
cowania materiały archiwalne nie zawierają paginacji – za wyjątkiem jednostki przywołanej 
w przypisie 48.
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Niemal dziesięć lat później, latem 1927  r., wozy typu Renault FT wciąż 
stanowiły podstawę sił pancernych znad Sekwany – w  użytkowaniu znaj-
dowały się 3582 egzemplarze występujące w kilku wariantach. Kolejne 155 
sztuk, uznanych za niezdatne do walki, wykorzystywano do szkolenia4.

Pierwsze powojenne projekty studiów nowych konstrukcji broni pan-
cernej, opracowane w  lipcu 1919 r. oraz w  roku 1920, które przewidywa-
ły podjęcie prac nad licznymi pojazdami wyspecjalizowanymi do realizacji 
określonych zadań (czołgi obserwacyjne, kurierskie, łączności, dowodzenia, 
transportowe itp.), ostatecznie zostały zarzucone w stosunkowo wczesnym 
stadium. Podstawą prac stał się natomiast program przyjęty przez obradują-
cą w dniach 13–15 stycznia 1921 r. pod przewodnictwem szefa Sztabu Ge-
neralnego Komisję Studiów. Obejmował on dwa podstawowe typy czołgów: 
stosunkowo lekki (poniżej 13 t) i  mobilny czołg pola walki (char de ba-
taille) – towarzyszący piechocie5, zdolny do zwalczania lekkich umocnień, 
a także walki z bronią pancerną przeciwnika oraz czołg przełamania (char 
de rupture) – następca bardzo ciężkiej (68 t) maszyny FCM 2C opracowa-
nej w  końcowym okresie wojny w  celu przewidywanego na rok następny 
zmiażdżenia niemieckiej obrony6. Pięć lat później przyjęta koncepcja uległa 
modyfikacji: 19 marca 1926 r. Najwyższa Rada Wojenna przyjęła sformu-
łowane w styczniu 1925 r. wnioski komisji, uznając, że prowadzone studia 
objąć winny nie dwa, ale trzy typy czołgów: czołg lekki o  masie poniżej 
13  t, czołg pola walki („nosiciel artylerii” – char portant d’artillerie) o masie 
do ok. 20 t oraz czołg przełamania7. Na tej podstawie Dyrekcja Piechoty 
Ministerstwa Wojny określiła ogólne charakterystyki dla projektów czołgów 
każdej z tych kategorii8. 

4 SHD-DAT, 9 N 158, Nota „Situation actuelle du matériel chars de combat” szefa 10 Sec-
tion (Chars de Combat) 2e Bureau Direction de L’Artillerie Ministère de Guerre, z sierpnia 
1927 r. 
5 Stanowił on zresztą rozwinięcie realizowanej jeszcze w trakcie „wielkiej wojny” koncepcji 
pojazdu o takiej właśnie nazwie (char d’accompagnement), w programie z roku 1919 określo-
nego jako char de combat. 
6 SHD-DAT, 9 N 158, Note relative au Système de Chars de Combat à l’étude z  10 X 
1925  r.; ibidem, 7 N 2293, Niedatowane opracowanie „Les chars de combat de 1916 à 1935”.
7 SHD-DAT, 7 N 2293, Kopia pisma No 0382-3/11-2 ministra wojny Paul Painlevé do 
Generalnego Inspektora Czołgów z 2 IV 1926 r. Znacząco rozbudowana i  zmodyfikowana 
w  stosunku do założeń z  roku 1921 charakterystyka czołgu pola walki zestawiona została 
w aneksie załączonym do SHD-DAT, 9 N 158, Note relative au Système de Chars de Combat 
à l’étude z 10 X 1925 r. 
8 Czołg lekki: masa 9–12 t, 2 sprzężone km lub armata 47 mm, średnia prędkość 12  km/h, 
odporność na ogień broni ręcznej piechoty, załoga 2–3 ludzi. Czołg pola walki: masa 19–22 t, 
armata 75 mm lub inna o wysokiej prędkości początkowej pocisku oraz liczne karabiny ma-
szynowe, średnia prędkość 12–15 km/h, odporność na pociski artylerii polowej, zdolność do 
przekraczania rowów o szerokości do 2,5 m, radiostacja, załoga 3–4 ludzi. Czołg ciężki: masa do 
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Rezultaty podjętych niebawem prac okazały się jednak niezadowalają-
ce zarówno w przypadku typowanego na następcę Renaulta FT czołgu lek-
kiego D1, jak i  czołgu średniego B1. Co gorsza – zastrzeżenia zgłoszone 
po dokonanej w Rueil 17 maja 1929 r. prezentacji obu pojazdów dotyczyły 
zasadniczych cech każdego z ocenianych typów, w pierwszym przypadku – 
zbyt słabego silnika, w drugim niedostatecznego opancerzenia9.

Ostatecznie, po serii modyfikacji, zdecydowano się oba czołgi skierować 
do produkcji. Wcześniej trafił do niej lżejszy D1, którego fabrykacja, reali-
zowana na podstawie czterech kolejnych umów zawartych między 19 grud-
nia 1929 r. a  16 października 1933 r. objęła ostatecznie 160 egzemplarzy, 
dostarczanych armii do początków roku 1935. Maszyny nie uznano jednak 
za udaną, a  wyposażone w  nią jednostki (trzy bataliony czołgów, w  tabe-
lach mobilizacyjnych oznaczone jako 61, 65, 67) sukcesywnie kierowane 
były do Afryki Północnej10. Niemal równolegle z zamówieniem pierwszych 
seryjnych czołgów D1 podjęto więc prace nad ich ulepszonymi wersjami: 
czołgiem lekkim o wzmocnionym opancerzeniu (char léger surblindé), który 
otrzymał oznaczenie D2 (zamówienie prototypu – 8 grudnia 1931  r.) oraz 
szybkim czołgiem lekkim (char léger rapide) – oznaczonym jako D311. 

Próby i modyfikacje średniego czołgu B1 potrwać miały znacznie dłużej. 
Ostatnie dwa z  trzech zamówionych 18 marca 1927 r. jego prototypów for-
malnego odbioru doczekały się dopiero 8 sierpnia 1934 r. Umowę na siedem 
pierwszych seryjnych czołgów zawarto 16 marca 1934  r., następnie – 26 grud-
nia 1934 r. i 23 marca 1936 r. uzupełniając ją o dwie kolejne, odpowiednio na 
20 i 5 sztuk wozów B1. Dokonywane w kilku transzach odbiory zakupionych 
maszyn potrwać miały aż do 29 lipca 1937  r.; przyjęte czołgi skierowano do 
II batalionu 511 Pułku Czołgów (RCC – Régiment de Chars de Combat), co 
20 stycznia 1938 r. pozwoliło mu uzyskać gotowość mobilizacyjną. Ostatnia ze 
wspomnianych wyżej transakcji obejmowała także 35 czołgów w zmodyfiko-
wanej wersji B1bis, i to ich właśnie dotyczyć miały kolejne zakupy wozów bo-
jowych tej klasy (odbiory maszyn z tej partii nastąpiły w okresie od 8 kwietnia 
1937 r. do 2 marca 1938  r.)12.

70 t, działo 155 mm w kazamacie oraz liczne karabiny maszynowe, zdolność do przekraczania 
rowów o szerokości do 4,5 m, odporność na pociski artylerii polowej. 
9 SHD-DAT, 9 N 158, Kopia „Note pour l’État-Major d’Armée” No 398 Generalnego In-
spektora Piechoty gen. Mattera z 31 V 1929 r. 
10 SHD-DAT, 7 N 4202, Niedatowane zestawienie zamówień na czołgi D1.
11 SHD-DAT, 9 N 158, Pismo No 39142–2/3 ministra wojny do Generalnego Inspektora ds. 
Studiów i Doświadczeń Technicznych Artylerii z 3 V 1930 r. 
12 SHD-DAT, 9 N 158, Niedatowane zestawienie zamówień na czołgi B1 i B1bis; 9 N 161, 
Note pour la Direction de l’Artillerie, 2ème Bureau – 2e Section, No 1655 CC1 z  23 VIII 
1934 r. i  inne dok. Por. M. Zgórniak, Europa w przededniu wojny..., s. 162; F. Vauvilier, Pro-
duire de char B: défi ou chimère?,   „Histoire de Guerre. Blindés et Matériel” 2007, nr 76, 
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Przedłużanie się prac nad prototypami nowych czołgów w początkach lat 
trzydziestych budziło rosnące zaniepokojenie francuskich dowódców. Postęp 
techniczny w zakresie broni pancernej oraz środków jej zwalczania wyraźnie 
wskazywał, że znajdujące się w dyspozycji armii czołgi (lekkie Renault FT oraz 
bardzo nieliczne [10 szt.] ciężkie czołgi 2C) przestają odpowiadać wymogom 
pola walki. Coraz bardziej oczywiste stawało się też przekonanie, że nowe uwa-
runkowania przynajmniej częściowo muszą dezaktualizować wywodzące się 
zasadniczo jeszcze z pierwszej połowy minionej dekady (i oparte na doświad-
czeniach z końca dekady poprzedniej) programy rozwoju tej broni13. Konstata-
cje te wywołały dyskusję, w której starano się uzgodnić podstawowe kierunki 
modyfikacji dotychczasowych założeń14. 

W jej trakcie dążenie do możliwie szybkiego zaspokojenia potrzeb armii 
z jednej strony oraz ograniczenia budżetowe po stronie drugiej nieuchronnie 
kierowały uwagę ku maszynom lżejszym i  tańszym. 30 czerwca 1933 r. Naj-
wyższa Rada Wojenna zadecydowała o konieczności zastąpienia czołgów FT 
przez nowe konstrukcje. Parametry tych ostatnich opracował niebawem Sztab 
Generalny we współpracy z Inspektoratem Czołgów. Przyjęto, że nowy pojazd 
ma zostać uzbrojony w karabin maszynowy lub działo małego kalibru, posia-
dać masę poniżej 6 t, opancerzenie w partiach pionowych co najmniej 25 mm 
oraz załogę złożoną z 2 ludzi. Maszyna winna była rozwijać niewielką pręd-
kość 8–10 km/h, a także w miarę możności posiadać zdolność przekraczania 
rowów o szerokości do 1,7 m. Założenia te doczekały się w roku następnym 
modyfikacji – oczekiwanie, że pancerz czołgu zapewni ochronę przed pociska-
mi nowych armat przeciwpancernych (jak testowana właśnie armata o kalibrze 
25 mm) skłoniło Radę Konsultacyjną Uzbrojenia do podniesienia na posiedze-
niach 28 maja i 16 czerwca 1934 r. postulowanej jego grubości do 30–40 mm 
oraz (co za tym idzie) masy czołgu do 9 t15.

Z opracowanych wedle tych założeń prototypów zaakceptowano i skiero-
wano do produkcji czołgi Renault R35 (char léger modèle 1935 R – pierwsze 

s. 38. Zarówno w przywołanym dokumencie, jak i  tekście autorstwa F. Vauviliera jako data 
zakupu ostatniej partii czołgów B1 i  pierwszej partii czołgów B1bis widnieje 9 X 1937  r., 
który w istocie odnosi się do trzeciej (i ostatniej) konwencji dodatkowej do tej umowy. Zob. 
SHD-DAT, 9 N 280, „3ème Convention additionelle au Marché No 1891 D/P et D/L du 
23  Mars 1936” z 8 X 1937  r.
13 Przyjęty 4 VII 1930 r. „Program motoryzacji armii” niewiele w nich zmienił: najistotniej-
sze korekty stanowiło umieszczenie w nim „czołgu kolonialnego” oraz pominięcie milcze-
niem czołgu przełamania, co oznaczało w praktyce wycofywanie się z tej ostatniej koncepcji.
14 SHD-DAT, 9 N 158, Nota „Projet de chars légers noveaux modèles” Generalnego In-
spektora Piechoty gen. Mattera dla Oddziału I Sztabu Generalnego No Special 260 z 26 III 
1930 r. i in. dok. 
15 Ibidem, Niedatowana i niesygnowana notatka „Chars légers”; 7 N 4202, Notatka „Char 6 
tonnes” Inspektoratu Czołgów z 28  I 1935  r.
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zamówienie na 300 egz. 2 lipca 1935  r.) oraz wyraźnie od niego szybszy, 
przeznaczony zasadniczo dla kawalerii Hotchkiss H35 (char léger modèle 
1935 H  – pierwsze 200 egz. zamówione 5 listopada 1935  r.). W tymże cza-
sie zapoczątkowano także wytwarzanie stanowiących swoiste „boczne gałę-
zie” głównej ścieżki rozwoju francuskich czołgów w jej „lżejszym” segmen-
cie maszyn D2 (zamówienie z 29 grudnia 1934 r. na 50  egz.) oraz FCM 36 
(umowa z 5 czerwca 1936 r. na 100 egz.16).

Na efekty tych działań trzeba było jednak poczekać. Gdy w  styczniu 
1936 r. Najwyższa Rada Wojenna dokonywała podsumowania militarnych 
aktywów państwa, w „pancernej” części przedstawionego jej studium wyjąt-
kowo często powtarzało się słowo „będzie”. Konstatowany stan rzeczy ryso-
wał się bowiem następująco: „czołg D1 – 3 bataliony; czołg D2 – 1 batalion 
będzie utworzony w pierwszym kwartale 1936  r.; czołg B1 – 1 batalion bę-
dzie utworzony w pierwszym kwartale 1936  r., czołgi potrzebne dla drugie-
go batalionu będą zamówione (pancerz wzmocniony); czołg FT – wymiana 
1000 jarzm (km 7,5 mm) w trakcie realizacji; czołgi lekkie – 300 zamówio-
nych u Renaulta (6 batalionów); 200 zamówionych u Hotchkissa (4 batalio-
ny), 200 – do zamówienia; czołgi kawalerii – 50 zamówionych w zakładach 
SOMUA”17.

Dokonana przez armię niemiecką 7 marca 1936 r. remilitaryzacja Nad-
renii oraz przejście sojuszniczej dotąd Belgii do polityki neutralności sko-
kowo zwiększyły poziom odczuwanego w Paryżu zagrożenia. Na przełomie 
jesieni i  lata 1936 r. podjęto więc tam szereg kroków, które miały zapew-
nić Francji możliwość adekwatnej na owo zagrożenie odpowiedzi. Nie-
mal natychmiast nastąpiło zasilenie materiałowych wydatków armii kwo-
tą 350 mln franków. Równocześnie opracowano i  w  porozumieniu z  kie-
rownictwem sił zbrojnych (decyzje Najwyższej Rady Wojennej z 24 lutego 
i 27  kwietnia 1936 r. oraz Rady Konsultacyjnej Uzbrojenia z 4 maja 1936  r.) 
przyjęto do realizacji decyzją Rady Ministrów z  7 września 1936 r. czte-
roletni plan zbrojeń na lata 1937–1940, na jego wykonanie przeznaczając 
11,355  mld franków. Wydatki na mechanizację, w  tym szczególnie rozwój 

16 SHD-DAT, 7 N 4202, zestawienia zamówień na czołgi i  realizowanych dostaw. Złoże-
nie zamówienia dość często wyprzedzało zawarcie formalnej umowy nawet o kilka miesięcy. 
Sama procedura była kilkuetapowa, umowy zaś bardzo często uzupełniały konwencje dodat-
kowe. Podane daty zawarcia kontraktów traktować należy jako orientacyjne. Por. SHD-DAT, 
7 N 4202, zestawienie „État d’avancement, à la date du 1er Avril 1936, des principales réa-
lisations de matériel. Infanterie et Chars de Combat. Engins Blindés”. W przypadku czoł-
gu FCM, którego walory oceniano wyżej niż czołgów „modeli 1935”, wojskowy nabywca 
zmuszony był poprzestać na pierwszym zamówieniu 100 egzemplarzy, nie potrafiąc skłonić 
wytwórni do określenia ceny na poziomie uznawanym za racjonalny. 
17 SHD-DAT, 1 N 36, „Situation générale des réalisations et études d’armement”, grudzień 
1935  r.
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broni pancernej, pochłonąć miały 14% owej sumy, tj. 1,6 mld franków18. 
Jednocześnie dodatkowym kredytem w wysokości 550 mln franków zwięk-
szono sumy przeznaczone do wydatkowania bezzwłocznie, bo już w  roku 
1937. W tym przypadku na rozbudowę i unowocześnienie sił pancernych 
przeznaczono aż 21,8% tej kwoty, tj. 120 mln franków. Fundusze te wyko-
rzystać zamierzano m.in. na przekształcenie kolejnej (trzeciej już) dywizji 
kawalerii w  lekką dywizję zmechanizowaną (Division Légère Mécanique 
DLM), utworzenie dwóch dywizji pancernych oraz zakup nowoczesnych 
wozów bojowych dla batalionów czołgów Rezerwy Generalnej (pozostającej 
w dyspozycji Sztabu Generalnego z przeznaczeniem do działań na decydu-
jących kierunkach)19. 

Dalszej konkretyzacji założeń dokonano na posiedzeniu Najwyższej 
Rady Wojennej 14 października 1936 r. Przedmiotem dyskusji stały się 
wówczas m.in. przedstawione przez szefa Sztabu Generalnego sił lądowych 
gen Louisa-Antoine’a  Colsona propozycje zakupu do końca 1937 r. 1000 
czołgów lekkich Renault (włączający w to posiadane 1 października 1936 r. 
280 szt. bez wież), 200 czołgów lekkich Hotchkiss, 105 czołgów typu B, 
150 maszyn SOMUA oraz 200 typu D2. Łącznie po zaaprobowaniu przed-
stawionego programu francuskie siły pancerne wyposażone miały zostać 
w 1650 nowoczesnych czołgów, z których uformować zamierzano 20  bata-
lionów czołgów lekkich, uzupełniane przez 3 bataliony czołgów D1, bata-
lion czołgów D2 i 3 bataliony czołgów B120. 

Realne efekty wciąż jednak były znacznie skromniejsze od oczekiwań. 
Do końca 1937 r. przemysł zdołał dostarczyć, zamiast przewidywanych 
przez gen. Colsona 1000 czołgów R35, jedynie 541 takich maszyn. Ad acta 
trzeba było więc odłożyć zamierzenia, wedle których już w styczniu 1938 r. 
nowoczesne czołgi lekkie trafić miały do 16 batalionów czołgów (800 

18 Ibidem, Kopia maszynowa pisma No 342 bis „Bases du nouveau programme d’arme-
ment, approuvé par la Conseil des Ministres le 7 septembre 1936” ministra obrony narodo-
wej i wojny Édouarda Daladiera z 8 IX 1936  r.; M. Zgórniak, Europa w przededniu wojny..., 
s. 155. Ostatecznie całość ujętych w programie kredytów sięgnęła 13,626 mld fr. 
19 Archives Nationales (Pierrefitte-sur-Seine) (dalej: AN), 496 AP 33, „Note sur la Méca-
nisation et la Motorisation dans l’Armée” Sekcji Uzbrojenia i Studiów Technicznych Sztabu 
Generalnego z 20 VI 1936  r.; SHD-DAT, 1 N 36, Kopia pisma No 342 bis „Bases du nouveau 
programme d’armement...” E. Daladiera z 8 IX 1936 r. Ponadto czteroletni program zbrojeń 
przewidywał w roku 1937 wydanie na „mechanizację” (w praktyce – głównie broń pancerną) 
316 mln fr. oraz 140 mln fr. „w ramach niezbędnego dodatku”.
20 SHD-DAT, 1 N 36, Procès-Verbal de la Réunion d’Ėtudes du Conseil Supérieur de la 
Guerre du 14 Octobre 1936. Liczba 20 batalionów nowoczesnych czołgów lekkich oraz 10 
batalionów czołgów średnich i ciężkich uznana została za minimum w pierwszym stadium 
modernizacji wyposażenia francuskiej broni pancernej. Zob. AN, 496 AP 33, Niesygnowana 
„Note sur la renouvellement de notre armement en chars de combat” z lipca 1936 r. [?].



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2017/1. ART YKUŁY I  STUDIA52

czołgów), zaś do końca roku 1940 znaleźć się w użytkowaniu aż 46 takich 
jednostek (2500 czołgów)21. 

Wedle założeń z końca roku 1938 proces przezbrajania broni pancernej 
w nowoczesny sprzęt podzielony został na trzy etapy. W pierwszym z nich 
40 objętych planem mobilizacji batalionów czołgów w zamian za wysłużone 
Renaulty FT otrzymać miało sprzęt nowych wzorów22. W drugim zbudo-
wać zamierzano 30% rezerwę tego sprzętu. Trzeci przewidziany został na 
powiększenie liczby jednostek do 60, z których zasadniczo 1/3 (20 batalio-
nów) wyposażyć zamierzano w czołgi średnie. W grudniu 1938 r. realizacja 
tych koncepcji wciąż jednak tylko majaczyła na horyzoncie. Kolejne etapy 
zakończyć planowano odpowiednio – w  pierwszym kwartale roku 1940, 
w ciągu roku 1940, do końca roku 194123. 

Na razie jednak, niespełna rok przed wybuchem wojny, na przełomie 
lat 1938 i 1939 francuska broń pancerna znajdowała się niemal dokładnie 
w  połowie procesu modernizacji. W nowy sprzęt zdołano wyposażyć 19 
(wedle innych danych – 17) batalionów czołgów lekkich oraz 4 bataliony 
czołgów średnich24. Ze względu na rozbieżność danych dotyczących prze-
widywanych dostaw nie sposób było przy tym precyzyjnie określić tempa 
uzyskiwania zdolności mobilizacyjnej przez przezbrajane jednostki. Zakła-
dano, że do połowy roku liczba nowocześnie wyekwipowanych batalionów 
czołgów lekkich sięgnie 23 (24?), a  wyposażonych w  czołgi średnie (typu 
D2 i  B) – 4 lub 5 (w  tym 3 bataliony czołgów B1bis). W służbie nadal 

21 SHD-DAT, 1 N 43, Kopia pisma No 205/C/E.M.A. wiceprzewodniczącego Najwyższej 
Rady Wojennej gen. Maurice’a  Gamelina do ministra obrony narodowej i  wojny z  28 II 
1938 r. 
22 Dowództwo francuskie zakładało, że dla uzyskania decydującego przełamania, którego 
zamierzano dokonać w pasie o szerokości 40–50 km, niezbędne będzie uzyskanie nasycenia 
bronią pancerną o proporcji 1 batalion czołgów lekkich na 1 km linii frontu, 1 batalion czoł-
gów ciężkich na 2 km linii frontu. Liczba 40 batalionów czołgów lekkich (oraz 10 batalionów 
cięższych maszyn) stanowiła więc w  tym przypadku niezbędne minimum. Zob. AN, 496 
AP 33, Niesygnowana „Note sur la renouvellement de notre armement en chars de combat” 
z lipca 1936 r. [?]; SHD-DAT, 27 N 4, „Note annexe a l’Étude sur le Problème de l’Offensive 
entre Rhin et Moselle” z 12 XII 1939  r.
23 SHD-DAT, 9 N 158, „Note sur les programme d’armement intéressant les chars de com-
bat” No BT/1-CC Dyrekcji Piechoty z 26 XII 1938  r.
24 Ibidem. Zob. SHD-DAT 9 N 158, Notatka „Mobilisation des chars de combat” [Dyrek-
cji Piechoty?] z  22 XII 1938  r.; ibidem, Niedatowana notatka „Répartition des chars que 
sortiront de fabrication en 1939”. Przyczyną skonstatowanej różnicy w przypadku czołgów 
lekkich może być odmienne potraktowanie dwóch batalionów czołgów FCM, dla których 
1 I 1939 r. istniała już niemal pełna dotacja sprzętu (83 z  90 etatowych wozów), ale go-
towość mobilizacyjną jednostki te osiągnąć miały dopiero 1 marca (7 BCC) i 15 kwietnia 
1939 r. (4 BCC).
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pozostawać miały relikty minionej wojny – czołgi Renault FT (13 lub 11 
batalionów), a zapewne też 2C (1 batalion)25.

Istotnie, już w pierwszych tygodniach 1939  r. bardzo wyraźnie zaznaczy-
ły się wysiłki w celu uzyskania gotowości mobilizacyjnej przez wyposaża-
ne w nowoczesny sprzęt bataliony czołgów. Nie zawsze był to proces łatwy. 
Najbardziej bodaj spektakularny przykład trudności występujących już w fi-
nalnej fazie przygotowań stanowił przypadek przezbrajanego w czołgi B1bis 
(z czołgów D1) 8 BCC (Batalionu Czołgów – Bataillon de Chars de Com-
bat). Pierwotny termin uzyskania przez tę jednostkę gotowości wyznaczony 
został na 15 grudnia 1938  r., a następnie (decyzją datowaną 8 października) 
przesunięty na 25  stycznia roku następnego. W początkach stycznia do wy-
pełnienia etatu wciąż brakowało sześciu czołgów, wszystkich karabinów ma-
szynowych [sic!] oraz ¾ dotacji narzędzi i  części zamiennych. Dalekie od 
ukończenia było szkolenie załóg złożonych z żołnierzy zawodowych – szko-
lenie rezerwistów miało charakter incydentalny. Wedle przedstawionych 
ocen batalion nie był w stanie osiągnąć natychmiastowej gotowości mobili-
zacyjnej nawet u progu wyznaczonych na kwiecień manewrów26. Niewiele 
lepiej przedstawiał się tuż przed wyznaczonym terminem stan przygotowań 
w 4 BCC, wyposażanym w czołgi FCM 36. W pierwszych tygodniach mar-
ca batalion posiadał 39 takich wozów – 10 z nich nie było jednak w pełni 
sprawnych, z powodu relatywnie niewielkich usterek, wymagając interwen-
cji specjalistów spoza jednostki. Brakujące do wypełnienia etatu sześć ma-
szyn nadeszło co prawda 15 marca – i  one jednak nie były jeszcze goto-
we do działań. Brakowało też kilku samochodów specjalnych i kilkunastu 
ciągników. Dowództwo Okręgu Wojskowego informowało Sekcję Czołgów 
Departamentu Piechoty, że gotowość mobilizacyjną 4 BCC osiągnąć może 
15 kwietnia – pod warunkiem jednak wydłużenia okresu przygotowań do 
koncentracji z pięciu do dziesięciu dni oraz uzupełnienia braków27. Także 
na 15  kwietnia wyznaczony został termin osiągnięcia gotowości mobiliza-
cyjnej przez 21 BCC. Trzy dni po upływie tej daty jednostce wciąż jednak 
brakowało części akcesoriów zamiennych, kilku samochodów specjalnych 

25 SHD-DAT, 9 N 158, Notatka „Mobilisation des chars de combat” [Dyrekcji Piechoty?] 
z 22 XII 1938 r. oraz niedatowane zestawienie „Situation des Chars au 1er Juillet 1939”.
26 SHD-DAT, 9 N 152, Pismo No 20/3 dowódcy 2 Brygady Czołgów gen. Louisa Kellera do 
ministra obrony narodowej i wojny (3 Sekcji – Czołgów Biura Technicznego Dyrekcji Piechoty) 
z 6 I 1939 r. Gen. Keller proponował, by utrzymać zakładany termin gotowości mobilizacyjnej 
jednostki, nie wykorzystując jednak tej ostatniej jako bojowej aż do zakończenia szkolenia.
27 Ibidem, Pismo No 2660/Mob. komendanta 9 Okręgu Wojskowego gen. Emile Augu-
ste Marie Laure do ministra obrony narodowej i wojny (1 Dyrekcji) z 23 III 1939 r. Sześć 
brakujących czołgów skierowano do batalionu 23 marca, podejmując jednocześnie decyzję 
o zwrocie czołgów z naprawy do 10 marca i utrzymaniu w związku z tym wyznaczonego na 
15 kwietnia terminu uzyskania przez 4 BCC gotowości mobilizacyjnej.
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i 12 lekkich ciągników zaopatrzenia28. Skonstatowana wyżej tendencja nie 
zanikała przy tym jednak wraz z  upływem czasu. W pierwszych dniach 
czerwca 34 BCC, którego termin gotowości mobilizacyjnej upłynąć miał 
za niespełna dwa tygodnie (15 czerwca), informował o braku sześciu z 45 
przewidzianych etatem dział 37 mm SA oraz niekompletnych zestawach 
części zamiennych. Kilka dni później wyposażany w  czołgi H39 14 BCC 
potwierdzał, że gotowość mobilizacyjną osiągnie 10 czerwca – po raz kolej-
ny donosząc Dyrekcji Piechoty o deficycie materiału kołowego29. W jednej 
zaś z  ostatnich przed wybuchem wojny takich korespondencji, datowanej 
21  sierpnia 1939  r., o  osiągnięciu gotowości mobilizacyjnej informował 
28 BCC (czołgi B1), zastrzegając jednak wyjątki: wyszkolenie jedynie 23 
z  przewidzianych 33 załóg, brak 10 radiostacji czołgowych typu E.R. 51, 
niekompletność zestawów części zamiennych („ale są tworzone” – donoszo-
no), brak samochodów warsztatowych i przyczep typu Coder30.

Podkreślić trzeba, że przedstawione dotychczas wywody odnosiły się je-
dynie do broni pancernej piechoty, która nie stanowiła jednak całości fran-
cuskich pancernych zasobów. Własną organizację i  własne wozy bojowe, 
zresztą całkiem liczne, posiadała bowiem także kawaleria. W dodatku ścież-
ka rozwoju odpowiednich konstrukcji była w  tym przypadku zauważalnie 
odmienna od tej, którą wyznaczały potrzeby piechurów. 

Kawalerzystom w  pierwszej fazie wojny wyznaczono jednak role drugo-
rzędne – stąd odpowiednie kwestie potraktowane zostaną tu jedynie szkicowo. 
Wedle programu przyjętego przez Radę Konsultacyjną Uzbrojenia 1  paździer-
nika 1931  r. i uzupełnionego o wymagania szczegółowe kilka miesięcy później, 
22  grudnia, podstawą pancernego sprzętu kawalerii stać się miały trzy typy pojaz-
dów: uzbrojony pojazd rozpoznawczy (automitrailleuse de découverte – AMD)31, 
uzbrojony pojazd zwiadowczy (automitrailleuse de reconaissance – AMR)32 oraz 

28 Ibidem, Pismo No 672 S.O/I gubernatora wojskowego Metzu i  komendanta 6 Okręgu 
Wojskowego gen. Henri Girauda do ministra obrony narodowej i wojny (3 Sekcji – Czołgów 
Biura Technicznego Dyrekcji Piechoty) z 18 IV 1939  r.
29 Ibidem, Pismo No 953 S.O/I gubernatora wojskowego Metzu i  komendanta 6 Okręgu 
Wojskowego gen. Luciena Loizeau do ministra obrony narodowej i wojny (3 Sekcji – Czoł-
gów Biura Technicznego Dyrekcji Piechoty) z 2 VI 1939 r. i nast. dok. 
30 Ibidem, Pismo No 28 dowódcy par interim 3 Brygady Czołgów płk. Marie-Germain-
-Christian Bruneau do ministra obrony narodowej i wojny (3 Sekcji – Czołgów Biura Tech-
nicznego Dyrekcji Piechoty) z 21 VIII 1939  r.
31 Wymagania: masa 4700 kg; prędkość – 40 km/h, krótkotrwała – 70 km/h; zdolność do prze-
kraczania przeszkód terenowych o nachyleniu 45o oraz brodów o głębokości 0,60 m; opancerze-
nie o grubości 5–8 mm; uzbrojenie w działko kal. 20 mm (200 naboi) oraz karabin maszynowy 
kal. 7,5 mm (3750 naboi), wymienny karabin maszynowy o kal. 7,5 mm, załoga trzech ludzi.
32 Wymagania: masa 3500 kg; prędkość 35 km/h; zdolność do przekraczania przeszkód tere-
nowych o nachyleniu 60o oraz brodów o głębokości 0,60 m; opancerzenie o grubości 6–9  mm 
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uzbrojony pojazd bojowy (automitrailleuse de combat – AMC)33. Kawaleryj-
skie jednostki wyposażać zaczęto w  pochodzące z  zakładów Renault czołgi 
rozpoznawcze AMR 33 i AMR 35 oraz udane samochody pancerne AMD 35 
(Panhard 178), których pierwsze 15 egz. zamówiono 23 kwietnia 1935  r. Nie-
bawem pojawiły się w nich także lekkie czołgi Hotchkiss H35 (ich wzmianko-
wana już wyżej pierwsza partia przeznaczona została w większości właśnie dla 
kawalerzystów) oraz wysoko oceniane średnie czołgi SOMUA S35 (do poło-
wy stycznia 1939  r. komisja odbiorcza przyjęła 178 egz.). To właśnie w ramach 
kawalerii podjęte zostały próby tworzenia pierwszych nasyconych sprzętem 
pancernym wielkich jednostek – lekkich dywizji zmechanizowanych (Division 
Légère Mécanique – DLM, od roku 1935). Do wybuchu wojny nie udało się 
natomiast zrealizować koncepcji organizacji dywizji pancernych (Divisions 
Cuirassées de Réserve – DCR). Przyczynę stanowił głównie brak odpowiedniej 
ilości sprzętu34.

Dodać należy, że przedstawiona wyżej – w  znacznym zresztą uprosz-
czeniu – rozmaitość wozów bojowych nie stanowiła całości francuskiej 
„pancernej mozaiki” z drugiej połowy lat trzydziestych minionego stulecia. 
Ograniczając perspektywę jedynie do kategorii czołgów, wspomnieć wypa-
da jeszcze o  przynajmniej dwóch pominiętych w  dotychczasowej analizie 
typach, nad którymi prowadzono w  tym czasie prace, zainicjowane przez 
decyzje 20 posiedzenia Rady Konsultacyjnej Uzbrojenia i Materiałów Wo-
jennych z 4 maja 1936  r. Jednym z nich był char de fortification – ciężki, do-
brze chroniony pancerzem i dobrze uzbrojony czołg, przeznaczony w szcze-
gólności „do użytku defensywnego i ofensywnego podczas wojny w rejonie 
ufortyfikowanym”. Drugim – czołg 20-tonowy, średni, opatrzony oznacze-
niem G1, posiadający zalety wytwarzanego już czołgu B1/B1bis, ale tańszy 
i łatwiejszy w produkcji35. 

(decyzją z 20 I 1933 r. grubość zwiększona do 9–13 mm); uzbrojenie w karabin maszynowy kal. 
7,5 mm (2250 naboi), wymienny karabin maszynowy o kal. 7,5 mm, załoga dwóch ludzi.
33 Wymagania: masa 9000 kg; prędkość 30 km/h; zdolność do przekraczania przeszkód 
terenowych o  nachyleniu 60o oraz brodów o  głębokości 0,60 m; opancerzenie o  grubości 
10–20 mm; uzbrojenie w działko kal. 47 mm i karabin maszynowy kal. 7,5 mm (5250 na-
boi), załoga trzech lub czterech ludzi.
34 SHD-DAT, 1 N 36, Procès-Verbal de la Réunion d’Ėtudes du Conseil Supérieur de la 
Guerre du 14 Octobre 1936  i n. dok.; ibidem, 9 N 176, Niedatowane zestawienie „Dotations 
de la Cavalerie (Plan E.)” i  in. dok.; ibidem, 7 N 2293, Dossier 3: Division Cuirassées; H. 
Dutailly, Les problèmes de l ‘Armee de Terre Française (1939–1939), (thèse de doctorat), Paris 
1980, s. 150 i  n., 196 i  n.; K. Rudy, Pancerny mit..., s. 6 i  n.; F. Vauvilier, Notre Cavalerie 
Mécanique à son apogée le 10 Mai 1940, „Histoire de Guerre. Blindés et Matériel” 2007, nr 
75, s. 41 i n. Czołgi B1bis, które stanowić miały podstawowy sprzęt pancerny DCR, drogie 
i skomplikowane w produkcji, wytwarzane były w tempie jeden batalion na rok.
35 SHD-DAT, 7 N 4210, Załączniki do sprawozdania z 24 posiedzenia Rady Konsultacyjnej 
Uzbrojenia i Materiałów Wojennych z 1 VI 1938 r. i  in. dok. Stan zaawansowania prac nad 
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Nieustannie starano się też modyfikować typy już znajdujące się w wy-
posażeniu. Skutkowało to m.in. powstaniem nowych wersji najliczniej re-
prezentowanych we francuskiej armii typów nowoczesnych czołgów lek-
kich: R35 i H35. Na przełomie roku 1938 i 1939 w budowie znajdował się 
prototyp maszyny, która w ciągu kilku miesięcy trafić miała do produkcji 
jako char léger modèle 1935 R modifié 1939 (w wojskowych dokumentach 
odbiorczych oznaczana jako char R. 35 – train de roulement A.M.X.). Trwa-
ły też – spowalniane przez kolejne awarie nowego, rozwijającego większą 
moc silnika – testy zmodyfikowanego wariantu czołgu lekkiego Hotchkis-
sa. Jego wytwarzanie było już zapoczątkowane. Nowy wariant znany miał 
się stać pod oznaczeniem Char léger modèle 1935 H modifié 1939 (częściej 
w skrócie: char H. 35 M 39)36.

Tab. 1: Środki budżetowe i realizacja zamówień na broń pancerną 
we Francji wedle stanu ze stycznia 1939 r.

Czołg Zamówienia z budżetu roku Realizacja

Przed 
1937  r.

1937 1938 1939 Przed 
1937  r.

1937 1938 Przewidywane  
w roku 1939

B/B1bis 70 35 70 70 25 30 52 96
D1
D2

150
50

–
–

–
50

–
–

150
50 50

R35 500 300 350 450 600 180 400
H35 200 200 200 200 280 120 200
FCM – 100 50 50 83 Ilość nieokreślona 

– zamówienie 
w trakcie składania

S36 50 100 100 75 75 100 110
AMD 35 30 80 75 152 30 78 150
AMR 33
AMR 35

180
200

–
–

–
–

–
–

120
–

–
80

–
100

–
20

G1 50 – – – – – 2 48

Źródło:  SHD-DAT, 7 N 4210, Zestawienie „Mécanisation” z 18 I 1939 r. – zał. do sprawozda-
nia z 25 posiedzenia Rady Konsultacyjnej Uzbrojenia i Materiałów Wojennych z 18 I 
1939  r.

konstrukcjami prototypowymi i eksperymentalnymi przedstawiony został w: SHD-DAT, 9  N 
158, „Tour d’horizon sur les études, experiencés et fabrications de matériels à la date du 18 
Janvier 1939” i in. dok.; ibidem, 9 NN 12/16, „Notice sur l’état d’avancement des principales 
études en cours à la date du 1er Janvier 1939” 12 Dyrekcji Produkcji Uzbrojenia Ministerstwa 
Obrony Narodowej i Wojny.
36 Więcej na ten temat: W. Mazur, Czołg lekki Hotchkiss H35/H39, Warszawa 2016 („Wielki 
Leksykon Uzbrojenia. Wrzesień 1939”, t. 91), s. 24 i n.
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Francuscy dowódcy aż nadto odczuwali, że stan podległych im sił pan-
cernych trudno uznać za zadowalający – szczególnie wobec rosnącego 
prawdopodobieństwa wybuchu wojny już w najbliższych miesiącach. Alar-
mująco brzmiały napływające z Berlina informacje o  szybkim rozwoju sił 
pancernych Rzeszy, które w  marcu zasilił dodatkowo poważny zastrzyk 
sprzętu z  przejętych magazynów armii czechosłowackiej37. W Paryżu do-
brze zdawano sobie sprawę, jak wielkie znaczenie do sił tych przywiązują 
niemieccy dowódcy38.

Kolejne próby przyspieszenia produkcji sprzętu pancernego, procedur 
jego odbioru przez wojskowe komisje, a następnie dostaw do magazynów 
armii i  jednostek w skrajnie zbiurokratyzowanym, skomplikowanym i wy-
jątkowo mało elastycznym systemie nie zdawały się rokować wielkich szans 
powodzenia. Dla francuskich wojskowych oraz przedstawicieli znacjonali-
zowanego w  znacznej części przemysłu zbrojeniowego sztuką szczególnie 
trudną okazała się koordynacja produkcyjnych poczynań dostawców i pod-
dostawców i  likwidacja pojawiających się ustawicznie „wąskich gardeł”. 
Problemem okazało się też ustawiczne niemal dążenie do ulepszania po-
siadanych już (i często istotnie dalekich od doskonałości) wzorów sprzętu. 
Wprowadzanie nowych rozwiązań już na etapie proceduralnych przygoto-
wań pochłaniało sporo czasu, zaś praktyczna realizacja komplikowała i bez 
tego zazwyczaj złożone schematy produkcji i zaopatrzenia.

Podjęte wysiłki pozostały jednak też zupełnie bez efektów. W począt-
kach roku 1939 12 Dyrekcja (Produkcji Uzbrojenia) przyjęła założenie, iż 
wynoszące uprzednio 20–25 egz. na miesiąc tempo dostaw czołgów R35 
już w  marcu sięgnie 40 szt., by w  październiku wzrosnąć o  kolejne 50%. 
Rzeczywiste wyniki mogły napawać optymizmem – w okresie od 1  lipca do 
31 sierpnia 1939 r. udało się przeprowadzić odbiór 119 wozów bojowych 
wspomnianego typu. Wyraźnie przyspieszyła też produkcja średnich czoł-
gów B1bis – dotychczas dostarczanych w wyjątkowo powolnym tempie jed-
nego batalionu (35 maszyn) rocznie. Tymczasem w okresie dwóch bezpo-
średnio poprzedzających wybuch wojny letnich miesięcy odebrane zostały 
23 takie pojazdy39. 

37 SHD-DAT, 7 N 2602, Kopia raportu No 274 attaché wojskowego Francji w Berlinie płk. 
Henri Dideleta do ministra wojny (Oddziału II Sztabu Generalnego Armii) z 20 III 1939 r. 
i in. dok.
38 SHD-DAT, 7 N 2528, Niedatowane [1 V 1938  r.?] opracowanie O. II Sztabu Generalne-
go „Aperçu sur la doctrine exposé par le Général Guderian dans son ouvrage «Alerte auc 
chars» (Achtung, Panzer)” i  in. dok.; ibidem, 7 N 2695, opracowanie Sekcji Armii Obcych 
Sztabu Generalnego „Deux points de vue Allemends sur l’emploi des grandes unités blin-
dées” No 234 AL z 1 V 1939 r. i in. dok. 
39 SHD-DAT, 9 N 158, „Tour d’horizon sur les études, experiences et fabrications de 
matériels à la date du 18 Janvier 1939”, Niedatowana rękopiśmienna notatka [Dyrekcji 
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Niewątpliwie oznaczało to istotny postęp. Nastąpił on jednak zbyt póź-
no, by w  znaczącym stopniu przyczynić się do poprawy ogólnego stanu 
wyposażenia francuskiej broni pancernej. Tym bardziej że – jak już wyżej 
zwrócono uwagę – możliwości uzyskiwania pełnej zdolności mobilizacyj-
nej przez wyposażane w nowoczesny sprzęt jednostki ograniczane były nie 
tylko przez niedostatek czołgów, ale także problemy ze skompletowaniem 
uzbrojenia, wyposażenia, zestawów części zamiennych, sprzętu pomocni-
czego czy przeszkoleniem personelu.

Opracowywany przez francuskich sztabowców latem 1939 r. plan mo-
bilizacyjny E2 przewidywał, że w  dyspozycji sił zbrojnych znajdzie się 40 
wyposażonych w  nowoczesny sprzęt batalionów czołgów. 16 z  nich zmo-
bilizowanych miało zostać w  pierwszej kolejności (w  tym 9 batalionów 
czołgów lekkich, 6 batalionów czołgów B1/B1bis i batalion czołgów D2) – 
i  wykorzystanych w  fazie osłony (couverture) następnych stadiów działań 
mobilizacyjnych. 8 kolejnych batalionów czołgów lekkich mobilizowanych 
w następnej kolejności stanowić miało rezerwę dla couverture. Ostatnie 16 
batalionów pochodzić miało już z mobilizacji powszechnej40. 

W ramach dalszych zamierzeń planowano sformowanie na zapleczu klu-
czowych z punktu widzenia Francuzów związków operacyjnych (III  i IV Ar-
mii) dwóch dywizji pancernych, złożonych z „ciężkich” czołgów B1/B1bis. 
Dywizja „Champagne” powstać miała z dwóch batalionów 512 Pułku Czoł-
gów stacjononujących w czasie pokoju w Chalons, ulokowanych w Verdun 
dwóch batalionów 511 Pułku Czołgów oraz dwóch batalionów zmotoryzo-
wanych strzelców, które należało dopiero powołać do życia. W skład dywi-
zji „Lorraine” wejść miały dwa bataliony 510 Pułku Czołgów (umieszczone 
w Nancy), dwa bataliony 508 Pułku Czołgów (w Luneville) oraz dwa bata-
liony zmotoryzowanych strzelców: 5 batalion z  Bruyères oraz 17 batalion 
z Rambervillers. Obie dywizje do działań skoncentrować zamierzano w Lo-
taryngii – pierwszą nad Mozelą: na zachód od Pont-à-Mousson oraz na 
północ od Nomeny, drugą – na zachód od Château-Salins i na wschód od 
Dieuze. Główny problem stanowił jednak brak czołgów. Stąd też moment 
powstania dywizji „Champagne” wyznaczany był na kwiecień 1940  r., dywi-
zji „Lorraine” – na koniec tego roku41.

Piechoty ?] „Chars réceptionnés depuis 1 Juillet 39”. W podanym okresie dokonano też od-
bioru 29 czołgów Hotchkiss H39.
40 SHD-DAT, 7 N 3455, „Note sur la dispositif de concentraction des chars” Oddziału Ope-
racji Militarnych i Wyszkolenia Ogólnego Sztabu Generalnego z 17 VII 1939  r.
41 Ibidem, „Note sur la concentraction des unités de chars lourds dans le plan E.2” No 5/41 
Oddziału Operacji Militarnych i Wyszkolenia Ogólnego Sztabu Generalnego z 8 VIII 1939 r. 
Rozważano też, by tymczasowo do każdej z dywizji przydzielić po jednym batalionie strzel-
ców zmotoryzowanych. W takim przypadku dywizja Champagne (1 dywizja pancerna) otrzy-
mać by miała 5 batalion, zaś dywizja Lorraine (2 dywizja pancerna) – 17 batalion – a zamiast 
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Na razie jednak dowódcy francuskiej armii musieli przyjąć do wiado-
mości, że dysponować mogą siłami o  zdecydowanie mniejszym realnym 
potencjale. W ostatniej dekadzie sierpnia, na trzy dni przed rozpoczęciem 
stanu „Couverture générale”, co dla sporej części sił pancernych oznaczało 
podjęcie działań mobilizacyjnych, stan sił pancernych piechoty przedstawiał 
się jak w tabeli 2.

Tab. 2: Założenia mobilizacji jednostek francuskiej broni pancernej 
piechoty z 23 sierpnia 1939  r.

CM Garnizon GBC Sprzęt pancerny (w oryginale „Materiał”)

35 R 35 H 35 H 
M 39

FCM B FT D2 2C

501 Tours 501
520

1 2
30 31

502 Angoulème 502
518

5 4
6 32

502 
Wersal

Wersal 503 3 7

504 Valence 504
514

10
12

11
TC

505 Vannes 505
515 35

13 14
27

506 Besançon 506
516

16 17
18 36

507 Metz
Verdun
Mourmelon
Mourmelon
Verdun

507
511
512
517
51 
Bat.

21

20
9

23
34

37
28

19

51
509 Maubeuge 509

519 39 38
25
26

510 Nancy
Lunéville

510
508

22
24

15
8

513 Rouen 513 29 33

Źródło:  SHD-DAT, 9 N 307, zestawienie „Situation du 23 Août 1939”.

Uwaga: CM – Centre de mobilisation (Centrum Mobilizacyjne); GBC – Groupe de Bataillons 
de Chars (Grupa Batalionów Czołgów). Wytłuszczeniem oznaczone zostały numery jedno-
stek mobilizowanych z czołgami nowoczesnymi.

brakujących dwóch batalionów czołgów B1/B1bis po jednym batalionie czołgów lekkich z 508 
i 510 pułku czołgów i batalion czołgów D2 z 507 pułku czołgów (19 BCC).
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Znacznie trudniej określić dokładną liczbę czołgów posiadanych przez 
armię francuską w  ostatnich dniach przed wybuchem wojny. W źródłach 
z  epoki nader często podawane są informacje odnoszące się nie tyle do 
stanów realnych, ale przewidywanych, lub też takie, dla których podstawą 
stało się proste zliczenie etatowych dotacji sprzętu istniejących jednostek. 
Tymczasem – jak wiadomo skądinąd – w  wielu jednostkach występowa-
ły niedobory sprzętu – w  tym także czołgów. Oczywiste jest też, że część 
tych ostatnich nie została skierowana do formacji liniowych – pozostając 
w szkołach, składach czy magazynach. Dodatkowy problem stanowiła ko-
nieczność odrębnego potraktowania broni pancernej piechoty oraz kawale-
rii. Dane odnoszące się do obu tych segmentów w źródłach z interesujące-
go nas okresu nigdy w zasadzie nie pojawiają się łącznie. Wreszcie – aż do 
świtu 1 września 1939  r. nie było żadnego powodu, by akurat dla tej daty 
sporządzać szczegółowe zestawienia liczbowe stanu posiadanego sprzętu. 
Dane, którymi dysponujemy, pochodzą w tym przypadku zazwyczaj z póź-
niejszego okresu – przy czym często zostały zestawione intencjonalnie, dla 
zilustrowania z góry przyjętej tezy. 

Oczywiście nie znaczy to, że próba ustalenia faktycznego stanu rzeczy 
z góry skazana jest na niepowodzenie. Zastrzec trzeba jedynie, że przedsta-
wiane informacje, choć oparte na krytycznej analizie niezależnych od sie-
bie źródeł, w części przypadków obarczone być mogą pewnym, sądzić wol-
no że relatywnie niewielkim, błędem. W kilku przynajmniej przypadkach 
ustalenia wydają się wręcz pewne. Wiadomo bowiem, że do końca sierpnia 
1939  r. wojska pancerne piechoty armii francuskiej otrzymały:
–  160 czołgów D1;
–  50 czołgów D2;
–  100 czołgów FCM 36;
–  100 (lub – 98) czołgów H3542;
–  35 czołgów B1. 

W przypadku innych typów pojawiają się natomiast w  źródłach pewne 
rozbieżności, które zresztą w części przynajmniej złożyć można na karb od-
miennych, zawierających się w trzytygodniowym mniej więcej przedziale, dat, 
do których odnoszą się dane. I tak łączna liczba dostarczonych wojskom pan-
cernym piechoty do 31 sierpnia 1939 r. czołgów R35 wynosić miała 1099 szt. 
Dane na 23 września określały ją na 1149 czołgów lub też (w innym źródle, 
datowanym 24 września) – 1120 ich egz. W przypadku czołgów H39 (H 35 M. 

42 Nieco odmienne dane podał Inspektor Generalny Materiału Samochodowego gen. 
d’Aboville w datowanym na 9 II 1939 r. piśmie 986 M/80 do Oddziału II Dyrekcji Artylerii 
Ministerstwa Obrony Narodowej i Wojny (SHD-DAT, 9 NN 12/136), informując o przekaza-
nych wówczas piechocie 94 czołgach typu H35.
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39) miało to być odpowiednio 229, 259 i 240 egz., zaś dla czołgów B1bis – 122, 
137 i 135 egz.43 

Zwrócić należy uwagę, że dane wrześniowe zdają się w znacznym stop-
niu potwierdzać prawidłowość wyliczeń odnoszących się do ostatniego dnia 
sierpnia. Uznać więc można, że dalsza weryfikacja tych ostatnich nie jest na 
obecnym etapie badań niezbędna.

Podane wyżej liczby należy natomiast rzecz jasna uzupełnić o dane doty-
czące wozów pancernych kawalerii. Tu szczęśliwie skorzystać możemy z synte-
tycznego zestawienia, które jeszcze w roku 1942 przygotowane zostało w pod-
porządkowanej władzom z Vichy Dyrekcji Kawalerii na podstawie jej własnych 
rejestrów. Zawarte w nim dane zestawiono w zamieszczonej niżej tabeli44.

Tab. 3: Stany liczbowe sprzętu pancernego francuskiej kawalerii 
w dniu 2 września 1939 r. 

Oznaczenie 
materiału

W 
jednostkach

W parkach
wozów 

bojowych

W  
remoncie 

generalnym

W posia-
dłościach 

zamorskich

Ogółem

Czołg S35 191 51 4 246
Czołg H35 232 44 8 16 300
Czołg H39 --- --- --- --- ---
AMR33 110 10 120
AMR35 178 12 190
AMC35 16 16
AMC Schneider-
Kégresse

74 2 6 14 96

AMD Panhard 178 198 28 226
AMD Laffly 50 AM 43 6 49 98
AMR White TBC 
(do szkolenia)

29 57 86

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: SHD-DAT, 9 N 176, Zestawienie „Situation des 
matériels blindés de la Cavalerie tenue à jour par la Direction de la Cavalerie, jusqu’à 
la date du 2 Septembre 1939” płk. Pelletier Doisy, wicedyrektora Dyrekcji Kawalerii.

Uwaga: pominięto typy sprzętu użytkowane wyłącznie w posiadłościach zamorskich.

43 SHD-DAT, 7 N 4222, zestawienie „État des matériels blindés reçus pendant la semaine du 18 
au 24 septembre 1939” z 24 IX 1939 r. i in. dok.; ibidem, 9 N 158, zestawienie „Situation des chars 
au 1er Juillet 1939”, notatka [Dyrekcji Piechoty ?] „Chars réceptionnés depuis 1  Juillet 39” i in. dok.
44 Por. też: SHD-DAT, 9 N 176, Niedatowane zestawienie „Situation des matériels de la Cava-
lerie au 1er Septembre 1939”; ibidem, 7 N 4203, „Rapport de Général de Corps d’Armée René 
Martin du Cadre de Réserve à Monsieur le conseiller R. Baraveau de la Cour Suprême de Justice 
à  Riom” z 10 VI 1941 r. (tu część danych nieco odmienna – np. w przypadku czołgów H35 – 280 
szt. i S35 – 261 szt.); ibidem, 7 N 4222, zestawienie „Etat des matériels blindés reçus pendant la 
semaine du 18 au 24 septembre 1939” z 24 IX 1939 r. (tu dla czołgów S35 podano 279 egz., zaś 
dla samochodów panc. AMD Panhard 178 (AMD 35) – 234 egz.); K. Rudy, Pancerny mit..., s. 10.
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Ogólną więc liczbę czołgów posiadanych przez francuskie siły zbrojne 
w  momencie wybuchu II wojny światowej określić można w  poszczegól-
nych kategoriach następująco:
–  czołgi rozpoznawcze kawalerii (AMC 33 i AMC 35) – 310;
–  nowoczesne czołgi lekkie (R35, H35, H35 M 39, FCM 36) – 1828;
–  czołgi D1 i D2 (stanowiące w istocie kategorię pośrednią między czołga-

mi lekkimi i średnimi) – 210;
–  czołgi średnie (piechoty: B1/B1bis i kawalerii: AMC 35 i S35) – co naj-

mniej 419.
By uzyskać możliwie pełny obraz do podanych wielkości należałoby 

jeszcze dodać sprzęt pozbawiony już bojowej wartości, ale wciąż użytko-
wany: czołgi ciężkie typu FCM 2C (wyposażony w ten sprzęt 51 BCC jesz-
cze 2 września 1939 r. posiadał jednak tylko trzy takie maszyny, dopiero 
cztery dni później raportując po raz pierwszy stan siedmiu czołgów) oraz 
wozy typu Renault FT45. Dokumenty dotyczące wojennych przygotowań 
francuskiej armii z  reguły jednak nie zawierają danych na temat posiada-
nych przez nią czołgów tego ostatniego typu. W datowanym 6 października 
1939 r. raporcie Generalnego Inspektora Czołgów gen. Louisa Kellera poda-
no, że w dziesięciu wyposażonych w czołgi Renault FT batalionach znajdo-
wać się miało 630 tych maszyn. Liczba ta jednak z pewnością nie obejmo-
wała wszystkich znajdujących się w rozporządzeniu francuskiego dowódz-
twa wozów, w tym także kolejnych trzech ich batalionów ulokowanych poza 
obszarem metropolii46. 

Nie wdając się w bardziej szczegółowe analizy bojowych walorów posia-
danego przez armię francuską pancernego sprzętu, zwrócić trzeba uwagę na 
przynajmniej jeden istotny aspekt tego zagadnienia, który znacząco różni-
cował owe walory w przypadku dominującej liczebnie kategorii, tj. czołgów 
lekkich. Chodzi tu o  stanowiącą ich główne uzbrojenie armatę o  kalibrze 
37 mm. W większości dostarczonych do lata 1939 r. wozów zamontowane 
zostały wywodzące się konstrukcyjnie jeszcze z  okresu I wojny światowej 
armaty Puteaux 37 SA mle 1938 M. 37 – w zasadzie niezdatne do zwalcza-
nia broni pancernej przeciwnika. Pozbawione tej wady nowoczesne działka 
37 SA mle 1938 dopiero bowiem wchodziły do produkcji. U progu lata stan 
uzbrojenia artyleryjskiego francuskich czołgów lekkich przedstawiał się na-
stępująco:

45 SHD-DAT, 27 N 115, „Compte-rendu journalier du 2 Septembre 1939” No 12/CHS do-
wódcy czołgów III Armii płk. Bruneau z 3 IX 1939 r. i in. dok.
46 SHD-DAT, 27 N 105, „Rapport du Général L. Keller Inspecteur des Chars de Combat sur le 
création de Bataillons des Chars” No 225/I.Chars.S z 6 X 1939 r. W niedatowanym zestawieniu 
„Chars. Situation à la date du 1er Septembre 1939” wymienionych zostało aż 3 tys. czołgów Re-
nault FT, co jednak wydaje się liczbą zdecydowanie zawyżoną (SHD-DAT, 7 N 4222).
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1. Czołgi Renault R35
 Zamówione: 1800.
A. Egzemplarze nr 1 do 1300 uzbrojone w armatę 37 SA mle 1938 M. 37 
–  1 transza 500 egz. (nr 1–500) – uzbrojone, dostarczone; 
–  2 transza 600 egz. (nr 501–1100) – 540 otrzymane i uzbrojone, ukończe-

nie przewidywane w październiku 1939  r.;
–  3 transza 200 egz. (nr 1101–1300) – ukończenie przewidywane w lutym 

1940  r.
B.  Egzemplarze nr 1301–1800 uzbrojone w armatę 37 SA mle 1938
–  4 transza 300 egz. (nr 1301–1600) – ukończenie przewidywane w sierp-

niu 1940  r.;
–  5 transza 200 egz. (nr 1601–1800) – umowa w trakcie formalizacji.
2.  Czołgi Hotchkiss H35
A. Egzemplarze nr 1 do 800 uzbrojone w  armatę 37 SA mle 1938 M. 37 

(w późniejszym czasie przewidziana wymiana uzbrojenia czołgów 1 do 
800)

–  1 transza 400 egz. (nr 1–400) – uzbrojone, dostarczone;
–  2 transza 200 egz. (nr 401–600) – uzbrojone, dostarczone47; 
–  3 transza 200 egz. (nr 501–800) – ukończenie przewidywane w grudniu 

1939  r.
B. Egzemplarze nr 801–1200 uzbrojone w armatę 37 SA mle 1938
–  4 transza 200 egz. (nr 801–1000) oraz
–  5 transza 200 egz. (nr 1101 do 1200) – umowy w trakcie formalizacji.
3.  Czołgi FCM
–  1 transza 100 egz. – uzbrojone, dostarczone; armaty 37 SA mle 1938 M. 

37;
–  2 transza 200 egz. (z tego 100 rezerwowych) – umowy w trakcie forma-

lizacji; armaty 37 SA mle 193848.
Niewątpliwie wyrażony w liczbach potencjał francuskiej broni pancernej 

w momencie wybuchu II wojny światowej określić można jako spory. Rów-
nocześnie trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że wobec konstatowanych po-
trzeb był on wciąż dalece niedostateczny. Co więcej – już niebawem okazać 
się miało, że efektywne jego wykorzystanie utrudnić miała wadliwa organi-
zacja. W trakcie mobilizacji (między 25 sierpnia a 2 września) istniejące do-
tychczas 12 pułków czołgów (Régiments de Chars de Combat – RCC) uległo 
rozwiązaniu, a ich sprzęt i personel przekazane zostały batalionom czołgów, 
zorganizowanym w 12 Grup Batalionów Czołgów (Groupes de Bataillons de 

47 Informacji o dostawie tej partii już w czerwcu 1939 r. przeczą inne materiały. Uznać ją 
więc trzeba za błędną. 
48 SHD-DAT, 9 NN 12/52, Zestawienie „Armement de chars légers. Situation au 15 Juin 
1939)” Dyrekcji Fabrykacji Uzbrojenia, k. 173–174.
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Chars – GBC). Dodatkowo 1 września 1939 r. gen. Maurice Gamelin podjął 
decyzję o tymczasowym utworzeniu w dniu następnym dwóch brygad pan-
cernych (Brigades Cuirassées) o numerach 1  i 2. W skład każdej z tych jed-
nostek wejść miały dwa bataliony czołgów średnich oraz batalion strzelców 
zmotoryzowanych (Bataillon de Chasseurs Portés – BCP)49. Nawet jednak 
i takie, relatywnie skromne, możliwości podjęcia działań z wykorzystaniem 
skoncentrowanej masy czołgów nie miały być w nadchodzących, wojennych 
już dniach i tygodniach przez Francuzów wykorzystane. Oznaczonym trój-
kolorową barwą wozom bojowym przyszło działać nawet nie batalionami, 
ale kompaniami czy wręcz plutonami. Aż do wiosny roku następnego – gdy 
ze wschodu w głąb Francji runęły masą pancerne dywizje z czarnym krzy-
żem50. 

STRESZCZENIE

Wojciech Mazur, Zanim ruszyły czołgi. Francuska broń pancerna 
u progu II wojny światowej (wybrane aspekty)

Po zakończeniu I wojny światowej armia francuska, dysponująca kilkoma tysią-
cami czołgów, wydawała się pancerną potęgą. W następnych latach wielka liczba 
posiadanych wozów bojowych stanowiła raczej obciążenie niż atut – opóźniając 
podjęcie decyzji o zastąpieniu szybko starzejącego się sprzętu przez nowocześniej-
sze konstrukcje. Prace nad takimi konstrukcjami na większą skalę podjęto dopiero 
w  pierwszej połowie lat trzydziestych. Prowadzone one były jednak stosunkowo 
długo, zaś uzyskane w  ich trakcie modele sprzętu posiadały istotne z punktu wi-
dzenia wojskowego użytkownika mankamenty. W dodatku sprzęt ten produkowany 
był zdecydowanie zbyt wolno, zaś możliwości jego efektywnego bojowego wyko-
rzystania ograniczały także m.in. wady w strukturze organizacyjnej sił zbrojnych. 
U progu II wojny światowej francuska broń pancerna wciąż znajdowała się więc 
w stadium modernizacji i reorganizacji, nie będąc w pełni gotowa do zbrojnej kon-
frontacji z siłami zbrojnymi wschodniego sąsiada.

S łowa k luczowe: czołgi, francuska broń pancerna, francuskie siły zbrojne 
w roku 1939

49 W składzie 1 Brygady Pancernej znajdowały się: dowództwo 512 GBC, 28 BCC, 37 BCC, 
5 batalion strzelców; w 2 Brygadzie: dowództwo 507 GBC, 8 BCC, 15 BCC i 17 batalion strzel-
ców. Oznaczało to realizację w znacznie zredukowanej formie studiowanej od dłuższego cza-
su koncepcji sformowania dywizji pancernych. SHD-DAT, 29 N 216, kopia pisma No 2/I.F.T. 
głównodowodzącego sił lądowych gen. Gamelina do dowódców III i IV Armii z 1 IX 1939 r. 
50 Autor opracowania pominął szereg innych elementów istotnych dla oceny rzeczywistej 
wartości francuskich sił pancernych u progu wojny, jak np. doktryna ich wykorzystania czy wa-
lory bojowe posiadanego przez nie sprzętu. W tych kwestiach zob. np.: G. Saint-Martin, L’arme 
blindée française, t. 1: Mai-Juin 1940 ! Les blindés français dans la tourmente, Paris 1998. 
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SUMMARY

Wojciech Mazur, Before the tanks started. French armoured forces 
on  the eve of World War II (selected aspects)

After the end of World War I the French army, having several thousand tanks 
at their disposal, seemed to be an armoured superpower. In the following years, 
however, this great number of combat vehicles was rather a burden than an asset 
– delaying the decision to replace the rapidly aging equipment with more modern 
solutions. Works on such solutions had not started on a larger scale until the 1930s. 
They were carried on for a relatively long time though, and the developed models 
of equipment had drawbacks that were fundamental from the military user’s point 
of view. What is more, the equipment was produced definitely too slowly, and the 
potential of its effective use in battle was limited i.a. by the flaws in the organiza-
tion structure of the armed forces. Thus, on the eve of World War II, the French ar-
moured forces wer still at the stage of modernization and reorganization, not being 
fully ready for military confrontation with the armed forces of the East neighbour.

Keywords : tanks, French armor, French armed forces in 1939

РЕЗЮМЕ

Войчех Ма з у р, Прежде чем танки вышли в бой. Французское 
броневое и танковое вооружение на пороге II мировой войны 

(выбранные аспекты)

После окончания I мировой войны французская армия, располагающая 
несколькими тысячами танков, казалась очень мощной. В последующие годы 
огромное число имеющихся боевых машин было, скорее, отягчающим фак-
тором, чем преимуществом, поскольку задерживало принятие решений о за-
мене быстро стареющих транспортных единиц более современными. Работа 
над новейшими конструкциями в большом масштабе была проведена лишь 
в первой половине тридцатых годов. Велась она относительно долго, однако 
полученные в результате модели имели существенные с точки зрения воен-
ного вооружения достоинства. К тому же эта техника производилась слиш-
ком долго, а возможности его эффективного использования в бою уменьша-
ли также в т.ч. недостатки в организационной структуре вооруженных сил. 
Поэтому на пороге II мировой войны французское броневое и танковое во-
оружение все еще находилась на стадии модернизации и реорганизации, не 
будучи полностью готова к вооруженной конфронтации с вооруженными 
силами восточного соседа. 

Ключевые слова : танки, французские, французские вооруженные силы 
в 1939 году





Paweł Piotrowski

Operacja „Wisła”
Broń jądrowa na terytorium Polski

W artykule zostało omówione zagadnienie przechowywania na terenie Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej broni jądrowej w ramach operacji „Wisła”. Było 
to jedno z najbardziej tajnych przedsięwzięć realizowanych przez Sztab Gene-
ralny Wojska Polskiego (dalej: SG WP) w powojennym okresie. Po raz pierw-
szy wzmianka o tej operacji pojawiła się w książce–reportażu „Oko Pentagonu”. 
Rzecz o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim, wydanej w 1995  r.1 Autorzy, powo-
łując się na wywiad płk. Kuklińskiego dla nowojorskiego „Nowego Dziennika” 
z 1993 r., podali także kryptonim operacji – „Wisła”. Sam płk Kukliński w tym 
wywiadzie mówił, że broń jądrowa była na terytorium PRL składowana, lecz 
raczej nie znał dokładnych miejsc lokalizacji. Publikacja ta nie wywołała wów-
czas żadnego rezonansu, akta operacji „Wisła” przechowywano w  Zarządzie 
Operacyjnym SG WP do 2000  r., kiedy to przekazano je do Archiwum Insty-
tucji Ministerstwa Obrony Narodowej w Modlinie (ob. Archiwum Wojskowe 
w Nowym Dworze Mazowieckim). Znamienne, że wraz z grupą dokumentów 
związanych z planami operacyjnymi Sił Zbrojnych PRL w momencie przeka-
zywania do Archiwum Instytucji MON potwierdzono ich klauzule jako „ściśle 
tajne”, a jako rok zamknięcia teczki podano rok 2000, co praktycznie oznaczało, 
że dopiero w 2050 r. dokumenty te mogłyby zostać odtajnione. Sytuacja zmie-
niła się jednak w latach 2005–2006 – powołana przez ministra obrony narodo-
wej Radosława Sikorskiego komisja archiwalna składająca się z pracowników 
IPN oraz MON odszukała dokumenty i wniosła o ich odtajnienie. Tym samym 
trafiły one do archiwum IPN i stały się dostępne dla historyków. Pierwszym 
tekstem w  którym opisano tę operację na podstawie akt, był artykuł Pawła 

1 K. Dubiński, I. Jureczko, Oko Pentagonu. Rzecz o  pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim, 
Warszawa 1995, s. 44–47. 
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Piotrowskiego i Tomasza Pępowskiego Polska miała arsenał broni nuklearnej, 
opublikowany w „Dzienniku” w styczniu 2007 r.2 Na ustalenia tego artykułu 
powołali się autorzy tekstu Magazyny broni jądrowej w Polsce, Tomasz  Szulc 
i Krzysztof Nicpoń, opublikowanego w dwumiesięczniku „Poligon”, niestety, 
co wynikało z ich braku profesjonalizmu, nie podając źródła, z którego czerpali 
swoją wiedzę3. Sam artykuł skupia się na opisie technicznym obiektów, w któ-
rych mogła być przechowywana broń jądrowa i nosi charakter spekulacyjny, 
gdyż autorzy nie dysponowali żadnymi innymi źródłami dotyczącymi oma-
wianego zagadnienia. Niewiele miejsca poświęcił temu zagadnieniu gen. Fran-
ciszek Puchała, co jest dziwne, gdyż dysponował dostępem do dokumentacji 
operacji „Wisła”, kiedy pełnił funkcję zastępcy szefa Sztabu Generalnego ds. 
operacyjnych w latach osiemdziesiątych4.

Rozwój jednostek WP przystosowanych do użycia broni jądrowej 

Od końca lat pięćdziesiątych w ZSRR obowiązywała doktryna wojenna 
okresu wojny jądrowej (od 1971 r. zmodyfikowana jak doktryna wojny ra-
kietowo-jądrowej). W związku z tym przykładano decydujące znaczenie do 
„rakietyzacji” wojska, uważając ten środek walki za najlepiej przystosowany 
do przenoszenia ładunków jądrowych, a co za tym idzie do zdobycia prze-
wagi ogniowej na atomowym polu bitwy. W ślad za tym odpowiednie zo-
bowiązania podjęły także kraje Układu Warszawskiego. 26 czerwca 1961 r. 
minister obrony narodowej marsz. Marian Spychalski wydał Dyrektywę 
nr 003/Org w sprawie głównych przedsięwzięć organizacyjnych przewidzia-
nych do realizacji w  Siłach Zbrojnych PRL w  latach 1961–1965, w  której 
jednym z głównych zadań było sformowanie oddziałów rakiet operacyjno-
-taktycznych i taktycznych5. Z kolei w marcu 1962 r. minister obrony naro-
dowej wydał rozkaz organizacyjny będący wstępem do planów wprowadze-
nia na uzbrojenie WP broni rakietowej6. W rezultacie tych decyzji w latach 
1961–1968 w Polsce sformowano 4 brygady artylerii wyposażone w zestawy 
rakiet operacyjno-taktycznych 9K51 z  rakietami R-11M oraz 14 dywizjo-
nów artylerii wyposażonych w  taktyczne zestawy rakietowe 2K6 „Łuna”, 
które weszły w skład dywizji pancernych i zmechanizowanych. 

2 P. Piotrowski, T. Pępowski, Polska miała arsenał broni jądrowej, „Dziennik”, 25 I 2007.
3 T. Szulc, K. Nicpoń, Magazyny broni jądrowej na terytorium Polski, „Poligon” 2007, nr 3, 
s. 62–77.
4 F. Puchała, Sekrety Sztabu Generalnego pojałtańskiej Polski, Warszawa 2011.
5 M. Trubas, 2 Pomorska Brygada Artylerii. Choszczno 1963–1992, Warszawa 2005, s. 34–35.
6 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), 1677/84/18, Rozkaz ministra obrony na-
rodowej nr 0029/Org z 19 III 1962  r., k. 51.
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Pierwszą jednostką rakietową sformowaną w WP była 32 Łużycka Bry-
gada Artylerii (3 i 6 Dywizjony Artylerii) w Orzyszu. Formowanie jej roz-
poczęto w połowie 1961 r. na bazie dotychczasowej 32 Łużyckiej Brygady 
Artylerii Haubic. Jednocześnie, również w Orzyszu, powstał Ośrodek Szko-
lenia Artylerii mający za zadanie przygotowanie specjalistycznych kadr dla 
jednostek rakietowych7. W następnym roku rozpoczęto formowanie 18  Bry-
gady Artylerii w Bolesławcu (9 i 13 Dywizjony Artylerii)8 oraz 20 Brygady 
Artylerii w  Choszcznie (16 i  17 Dywizjony Artylerii)9. Brygady miały na 
uzbrojeniu po sześć zestawów rakietowych 9K51 i podlegały dowództwom 
armii10. Ostatnią, 36 Brygadę Artylerii (27 i 28 Dywizjony Artylerii) w Bie-
drusku, przeznaczoną dla Frontu, rozpoczęto formować w połowie 1965  r.11, 
a  zakończono w  1969  r., co było spowodowane długim oczekiwaniem na 
dostawy wyrzutni rakietowych12. Brygada ta jako pierwsza w WP otrzymała 
nowe zestawy 9K72 „Elbrus”.

Pierwsze jednostki wyposażone w taktyczne zestawy rakietowe 2K6 „Łuna” 
rozpoczęto formować już w marcu 1962  r., były to 23 Szkolny Dywizjon Arty-
lerii w Toruniu (podporządkowany szefowi Artylerii WP) oraz 24 Dywizjon 
Artylerii w Sulechowie (dla 5 Dywizji Pancernej, potem 4  Dywizji Zmechani-
zowanej)13. Stopniowo również dotychczasowe oddziały wyposażone w artyle-
ryjskie wyrzutnie rakietowe BM-14 w ramach realizacji zamierzeń organiza-
cyjnych przeformowano w dywizjony artylerii liczące po 3 zestawy rakietowe 
2K6. Były to: 22 Dywizjon Artylerii przeformowany z 22 Dywizjonu Artyle-
rii Rakietowej (12 DZ)14, 8 Dywizjon Artylerii w  (10  DPanc), 10 Dywizjon 
Artylerii (11  DZ)15, 4 Dywizjon Artylerii (16  DPanc) i  7 Dywizjon Artylerii 

7 CAW, 1677/84/7, Zarządzenie szefa SG WP nr 033/Org z 27 IV 1961  r., k. 46.
8 Ibidem, 1677/84/12, 014/Org z 19 II 1962  r., k. 135; ibidem, 1677/84/18, Rozkaz ministra 
obrony narodowej nr 0070/Org z 30 VI 1962  r., k. 62.
9 CAW, 1677/84/18, Zarządzenie szefa SG WP nr 00140/Org z 10 XI 1962  r., k. 76; ibidem, 
Zarządzenie szefa SG WP nr 0043/Org z 21 III 1963  r., k. 87. W 1967 r. zmieniła nazwę na 2 
Brygada Artylerii. Nazwa Brygada Artylerii (dalej: BA) miała dodatkowo zamaskować prze-
znaczenie tych jednostek, w planach operacyjnych nosiły one nazwę – Brygad Operacyjno-
-Taktycznych.
10 32 Łużycka BA podlegała 1 Armii, 20 BA podlegała 1 Armii, 18 BA podlegała 2 Armii.
11 CAW, 1677/84/18, Zarządzenie szefa SG WP nr 0015/Org z  13 III 1965  r., k. 316. 
W 1969 r. zmieniła nazwę na 3 Brygada Artylerii. 
12 CAW, 1677/84/48, Zarządzenie szefa SG WP nr 081/Org z 31 V 1968  r., k. 310.
13 CAW, 1677/84/18, Rozkaz ministra obrony narodowej nr 0030/Org z 23 III 1962  r., k. 59. 
Później 24 Dywizjon Artylerii został rozformowany.
14 Ibidem, Zarządzenie szefa SG WP nr 00100/Org z 21 VIII 1962  r., k. 70.
15 Ibidem, Zarządzenie szefa SG WP nr 0059/Org z 8 IV 1963  r., k. 99.
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(20  DPanc)16, 1 Dywizjon Artylerii (8 DZ)17, 41 Dywizjon Artylerii (7 Dywi-
zja Desantowa), 18 Dywizjon Artylerii (5 DZ), 2 Dywizjon Artylerii (2 DZ)18, 
5  Dywizjon Artylerii (1 DZ), 19 Dywizjon Artylerii (15 DZ)19, 42 Dywizjon 
Artylerii (3 DZ) i 44 Dywizjon Artylerii (9 DZ)20.

Po zakończeniu procesu formowania wojsk rakietowych, według stanów 
na 1 stycznia 1971 r. na wyposażeniu WP znajdowało się 18 zestawów ra-
kiet operacyjno-taktycznych 9K51 (6 w Warszawskim Okręgu Wojskowym, 
6 w Pomorskim OW, 6 w Śląskim OW), 6 zestawów rakiet operacyjno-tak-
tycznych 9K72 (w ŚOW), 19 zestawów rakiet taktycznych 2K6 (4 w WOW, 
12 w POW, 3 w ŚOW), 24 taktyczne zestawy rakietowe 9K52 (12 w POW, 
12 w ŚOW)21.

Począwszy od 1968, do 1981 r. środki przenoszenia broni jądrowej mo-
dernizowano, zestawy rakiet operacyjno-taktycznych 9K51 stopniowo zastą-
piono we wszystkich brygadach artylerii zestawami 9K72 „Elbrus” (ozna-
czenie eksportowe R-300), wówczas również zwiększono liczbę wyrzutni 
rakietowych w brygadzie z 6 do 8 (za wyjątkiem 32 Brygady Artylerii, któ-
ra otrzymała jedynie 4 wyrzutnie), natomiast taktyczne zestawy rakietowe 
2K6 „Łuna” zastąpione zostały w  latach 1966–1982 przez zestawy 9K52 
„Łuna-M” (oznaczenie eksportowe R-70). W końcu 1987 r. na uzbrojenie 
2  Dywizjonu Artylerii (20 DPanc) weszły cztery sztuki zestawu 9K79 „Tocz-
ka”. Również w dywizjonach rakiet taktycznych zwiększano stopniowo ilość 
wyrzutni z trzech do czterech. Dodatkowo w 1985 r. weszło na uzbrojenie 
dywizjonu artylerii wielkiej mocy podporządkowanego 5 Brygadzie Artyle-
rii Armat osiem armat 2S7 Pion kal. 203 mm, przystosowanych do prowa-
dzenia ognia pociskami z ładunkiem jądrowym. Według stanów bojowych 
na 1  stycznia 1988 r. w WP znajdowało się 28 zestawów rakietowych 9K72 
(4  w WOW, 9 w POW i 15 w ŚOW) 49 zestawów rakiet taktycznych w tym 
45 9K52 (4 w  WOW, 24 w  POW i  17 w  ŚOW) oraz 4  zestawy rakietowe 
„Toczka” (w POW)22. Do planowanego w drugiej połowie lat osiemdziesią-
tych przezbrojenia 3 Brygady Artylerii w 8 zestawów operacyjno-taktycz-
nych 9K714 „Oka” nie doszło z przyczyn ekonomicznych.

16 CAW, 1677/84/18, Zarządzenie szefa SG WP nr 0060/Org z 8 IV 1963  r., k. 101.
17 CAW, 1677/84/18, Zarządzenie szefa SG WP nr 0088/Org z 15 VII 1964  r., k. 303.
18 CAW, 1677/84/38, Zarządzenie szefa SG WP nr 085/Org z 17 VII 1966 r. k. 132.
19 CAW, 1677/84/44, Zarządzenie szefa SG WP nr 0110/Org z 1 VIII 1967  r., k. 307.
20 CAW, 1677/84/49, Zarządzenie szefa SG WP nr 0117/Org z 30 VII 1967  r., k. 327. 
21 CAW, 1599/75/76, Meldunki o stanie bojowym wojska na 1 I 1971  r., k. 29, 60, 104, 
22 Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim, 1114/95/66, Meldunki o stanie 
bojowym wojska na 1  I 1988  r., k. 46, 118, 177.
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Ponadto w omawianym okresie sformowano tzw. tył rakietowy, w któ-
rego skład wchodziły polowe techniczne bazy rakietowe, bataliony dowozu 
amunicji oraz specjalne składy paliwa i  jednostki jego dowozu do wyrzut-
ni. Jeszcze w 1961 r. rozpoczęto formowanie 20 Centralnej Bazy Amunicji 
w Mostach k. Goleniowa, z przeznaczeniem na składowanie rakiet taktycz-
nych i operacyjno-taktycznych23. Dla przechowywania i dowozu paliwa ra-
kietowego utworzono 34 Składnicę Materiałów Pędnych i  Smarów (MPS) 
w  Warcisławiu k. Trzebiatowa, wraz z  9 Kompanią Dowozu Materiałów 
Pędnych i Smarów24. W 1963 r. rozpoczęto formowanie 2 Wojskowych Za-
kładów Uzbrojenia w Grudziądzu, których zadaniem była naprawa i remon-
ty sprzętu rakietowego25. W późniejszym okresie zadanie remontu sprzętu 
rakietowego przejęły Wojskowe Zakłady Elektroniczne w Zielonce. Powsta-
ły także jednostki zabezpieczające formowane brygady artylerii w sprzęt ra-
kietowy – Polowe Techniczne Bazy Remontowe (PTBR): 11 PTBR w Skwie-
rzynie, 15 PTBR w Miedwiu i 18 PTBR w Szczecinie Gumieńcach26, a na-
stępnie 21 PTBR w Ornecie27. Do ich zadań należało przyjmowanie rakiet 
i głowic, przechowywanie, sprawdzanie techniczne i  ich dowóz do podod-
działów technicznych brygad i dywizjonów rakiet. Dla zapewnienia dowozu 
rakiet i głowic z punktów odbioru (składnic) do PTBR sformowano 28 i 25 
Samodzielne Bataliony Dowozu Amunicji w Skwierzynie i Miedwiu28.

Do przenoszenia broni jądrowej przystosowano również część sprzętu 
lotniczego znajdującego się na wyposażeniu Wojsk Lotniczych. Od począt-
ku lat pięćdziesiątych w  Polsce eksploatowano samoloty bombowe Ił-28, 
które mogły posiadać specjalne wyposażenie (m.in. podgrzewana komora 
bombowa), jednak najprawdopodobniej samoloty będące na wyposażeniu 
Wojsk Lotniczych nie posiadały możliwości przenoszenia ładunków spe-
cjalnych29. Na początku lat sześćdziesiątych podjęto decyzję zakupie sa-

23 CAW, 1677/84/4, Zarządzenie szefa SG WP nr 0108/Org z 27 XII 1960  r., k. 263; ibidem, 
1677/84/23, Zarządzenie szefa SG WP nr 0135/Org z 13 IX 1963  r., k. 237.
24 CAW, 1677/84/18, Zarządzenie szefa SG WP nr 00120/Org z 17 X 1964  r., k. 306; ibidem 
1677/84/22, Zarządzenie szefa SG WP nr 078/Org z 23 V 1963 r, k. 42.
25 CAW 1677/84/22, Zarządzenie szefa SG WP nr 0019/Org z 21 I 1963  r., k. 80.
26 Ibidem, Zarządzenie szefa SG WP nr 0048/Org z 21 III 1963  r., k. 97; ibidem, 1677/84/18, 
Zarządzenie szefa SG WP nr 00161/Org z 28 XI 1963  r., k. 123, ibidem, Zarządzenie szefa 
SG WP nr 0047/Org z 27 V 1965  r., k. 328. 
27 CAW, 1677/84/44, Zarządzenie szefa SG WP nr 087/Org z 27 VI 1967  r., k. 46.
28 CAW, 1677/84/18, Zarządzenie szefa SG WP nr 00161/Org z 28 XI 1963  r., k. 123; Za-
rządzenie szefa SG WP nr 0036/Org z 5 III 1963  r., k. 236. Nazwa „batalion dowozu amuni-
cji” miała na celu ukrycie zasadniczego zadania tych jednostek, w planach mobilizacyjnych 
nosiły one nazwę – „samodzielny dywizjon dowozu rakiet”.
29 Niestety, ponieważ dokumentacja techniczna została zniszczona, niemożliwe jest obecnie 
ustalenie, jak naprawdę wyglądała ta sprawa. Autor nie natrafił w dokumentacji archiwalnej 



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2017/1. ART YKUŁY I  STUDIA72

molotów myśliwsko-bombowych Su-7, wśród nich znajdowały się 33 sztuki 
w wersji BKL oraz U, przystosowane do przenoszenia lotniczych bomb ato-
mowych. Samoloty te weszły na wyposażenie 5 Pułku Lotnictwa Myśliw-
sko-Bombowego (w 1967 r. przemianowanego na 3 Pułk Lotnictwa Myśliw-
sko-Bombowego, PLM) stacjonującego w Bydgoszczy. Ponadto na wyposa-
żenie 40 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Świdwinie weszło 12 samolotów 
MiG-21PFM w modyfikacji N-93, także przystosowanych do przenoszenia 
bomb jądrowych30. W 1976 r. na wyposażenie 7 Brygady Lotnictwa Bom-
bowo-Rozpoznawczego weszły samoloty Su-20. 1 lipca 1980 r. Wojska Lot-
nicze dysponowały 71 samolotami przystosowanymi do zrzutu lotniczych 
bomb jądrowych (LJB). Wśród nich były: 
–  24 samoloty myśliwsko-bombowe Su-20 i 3 Su-7U z 7 Brygady Lotnic-

twa Bombowo-Rozpoznawczego w Powidzu;
– 27 samolotów myśliwsko-bombowych Su-7BKŁ, 2 Su-7BM i 4 Su-7U z 3 

Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Bydgoszczy;
–  11 samolotów myśliwskich MiG-21N ze składu 2 Pułku Lotnictwa My-

śliwskiego w Goleniowie31.
Ponadto w latach 1984–88 do eksploatacji w Wojskach Lotniczych wpro-

wadzono 90 samolotów myśliwsko-bombowych Su-22M4 i 20 szkolno-bo-
jowych Su-22UM3K, które również mogły przenosić bomby atomowe. 

Broń jądrowa w planach operacyjnych WP 

Wprowadzenie broni rakietowej na wyposażenie wojsk do szczebla taktycz-
nego dawało ogromne możliwości porażenia ogniowego przeciwnika. Prak-
tycznie w  każdym ćwiczeniu o  powodzeniu decydowało zmasowane użycie 
broni jądrowej będącej w dyspozycji dowódców szczebla taktycznego i opera-
cyjnego. Minusem takiego rozwiązania było zaniedbanie szkolenia taktycznego 
i operacyjno-taktycznego w warunkach działań konwencjonalnych. W trakcie 
operacji zaczepnej zakładano zmasowane wykorzystanie uderzeń jądrowych. 
Dynamikę zmian w tym zakresie można prześledzić w oparciu o założenia uży-
cia broni jądrowej w kolejnych planach operacyjnych Frontu Nadmorskiego 

na jakąkolwiek wzmiankę dotyczącą zastosowania samolotów bombowych Ił-28 w charakte-
rze nosicieli broni jądrowej.
30 G. Skowroński, Nosiciele broni A, „Lotnictwo z Szachownicą” 2004, nr 8 (01/2004), s. 16 
i  n. Po przeformowaniu 40 PLM na pułk myśliwsko-szturmowy samoloty te przekazano do 
2  PLM w Goleniowie.
31 CAW, 1724/88/34, Notatka w sprawie przygotowania personelu latającego i techniczne-
go Wojsk Lotniczych do działań z użyciem lotniczych bomb jądrowych, Warszawa 19 VIII 
1980  r., k. 237. Dla celów szkoleniowych do symulacji zrzutu bomb lotniczych używano 
bomb szkoleniowych P-50.
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wystawianego przez Siły Zbrojne PRL do operacji zaczepnej na Zachodnioeu-
ropejskim Teatrze Działań Wojennych.

W pierwszym wprowadzonym do realizacji „Planie operacyjnym Frontu 
Nadmorskiego” z 1965  r. założono przydział dla wykonania operacji Frontu 
91 głowic jądrowych, w tym 34 głowice taktyczne dla rakiet zestawów tak-
tycznych 2K6 „Łuna” (8 głowic o mocy 8 kt, 13 o mocy 10 kt, 13 o mocy 
13 kt). Pozostałe 57 głowic jądrowych było przeznaczonych dla rakiet ope-
racyjno-taktycznych, w tym 45 dla rakiet zestawów 9K51 (8 głowic o mocy 
8 kt, 17 o mocy 20 kt, 20 o mocy 40 kt) oraz 12 dla rakiet zestawu 9K72 
„Elbrus” (2 o mocy 20 kt, 7 o mocy 40 kt, 3 o mocy 100 kt)32. Użycie broni 
jądrowej następowało na specjalny rozkaz dowódcy Frontu Nadmorskiego. 

W kolejnym planie operacyjnym z 1970  r. założono już użycie 177 gło-
wic jądrowych, w  tym 117 taktycznych (45 dla zestawów 2K6 „Łuna” i 72 
dla zestawów 9K52 „Łuna-M”) oraz 60 dla rakiet operacyjno-taktycznych 
(42 dla zestawów 9K51 i 18 dla zestawów 9K71 „Elbrus”)33. Założono rów-
nież wykonanie w trakcie operacji zaczepnej 17 wylotów samolotów–nosi-
cieli broni jądrowej i wsparcie 12 wylotami samolotów bombowego lotnic-
twa strategicznego Armii Radzieckiej34. 

Kolejny plan operacyjny zatwierdzony w 1976  r. w ogólnym zarysie za-
kładał wykorzystanie 172 ładunków jądrowych o łącznej mocy 17 567,5  kt, 
w tym operacyjno-taktycznych – 48 głowic, taktycznych – 88 głowic i 36  lot-
niczych bomb jądrowych, co stanowiło duże zwiększenie udziału lotnictwa 
w wykonaniu operacji porażenia jądrowego i wiązało się ze wzrostem liczby 
samolotów–nosicieli (Su-7, Su-20 i MiG-21). Dla przeprowadzenia pierw-
szego zmasowanego uderzenia jądrowego frontu wydzielano 110 ładunków 
jądrowych, z  czego 36 operacyjno-taktycznych (każda o mocy 300  kt), 48 
taktycznych (43 o mocy 10 kt, 5 o mocy 200 kt) oraz 26 bomb lotniczych 
(3 o mocy 0,5 kt, 3 o mocy 1 kt, 19 o mocy 15 kt, 1 o mocy 200 kt). Dla 
kolejnego uderzenia jądrowego wydzielano 53 ładunki jądrowe, z czego 10 
operacyjno-taktycznych (o  mocy 300 kt), 34 taktyczne (31 o  mocy 10  kt, 
3 o  mocy 200 kt), 9 bomb lotniczych (2 o  mocy 0,5 kt, 2 o  mocy 1 kt, 
5  o mocy 15 kt). W odwodzie dowództwa frontu pozostawało 9 ładunków 
jądrowych, w  tym 2 operacyjno-taktyczne (300 kt), 6 taktycznych (10 kt) 

32 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej: AIPN), 02958/164, Plan operacji zaczep-
nej Frontu Nadmorskiego, 28 II 1965  r., k. 21. W tym okresie nie zakładano jeszcze użycia 
broni jądrowej przez lotnictwo frontu. Na jego rzecz miał wykonać 12 uderzeń jądrowych 
132 Pułk Lotnictwa Bombowego Dalekiego Zasięgu Armii Radzieckiej. 
33 S. Cenckiewicz, Atomowy szpieg. Ryszard Kukliński i wojna wywiadów, Poznań 2014, Za-
łącznik – Plan operacji zaczepnej Frontu Nadmorskiego, 25 II 1970  r., s. 518.
34 Ibidem, s. 524–525. Autor stosuje w tekście wymiennie przymiotniki „radziecki” i „so-
wiecki” jako równoważne.
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i  1 bomba lotnicza (200 kt). Ponadto dla wsparcia wykonywanej operacji 
desantowej na wyspy duńskie wydzielano dodatkowo 17 ładunków jądro-
wych, z tego 6 operacyjno-taktycznych (300 kt) i 5 taktycznych (10 kt), jak 
również 6 bomb lotniczych (2 o mocy 0,5 kt, 1 o mocy 1 kt, 1 o mocy 3  kt, 
1 o mocy 15 kt). Na rzecz frontu wykonywało uderzenie jądrowe również 
17–18 samolotów lotnictwa bombowego Armii Radzieckiej35. Ostatni za-
twierdzony w  1986 r. „plan operacyjny” zakładał wydzielenie dla potrzeb 
Frontu Polskiego 213 rakiet z  ładunkiem jądrowym, 52 jądrowych bomb 
lotniczych oraz 16 pocisków jądrowych kal. 203 mm dla armat 2S7 „Pion”36. 

Plany rozlokowania broni jądrowej w Polsce – operacja „Wisła” 

Wprowadzenie do uzbrojenia WP środków przenoszenia broni jądrowej 
wymusiło konieczność wypracowania systemu zaopatrywania w ten środek 
porażenia ogniowego. Początkowo zakładano, że w wypadku podwyższenia 
stanu gotowości bojowej wojsk broń atomowa zostanie przetransportowana 
na terytorium Polski z  ZSRR. Pierwsze ćwiczenie, w  którym praktycznie 
wypróbowano metody transportu broni jądrowej, dowództwo Zjednoczo-
nych Sił Zbrojnych (ZSZ) Układu Warszawskiego przy współudziale Insty-
tucji Centralnych MON przeprowadziło w lutym 1965 r. Kierował ćwicze-
niem gen. armii Paweł Batow, szef Sztabu Generalnego Armii Radzieckiej, 
a  ze strony polskiej grupą operacyjną przygotowującą ćwiczenie kierował 
gen. bryg. Tadeusz Hupałowski. Tematem ćwiczenia było „przekazywa-
nie uzbrojenia specjalnego (głowic, bomb lotniczych i  rakiet) do związ-
ków i  oddziałów rakietowych WP”. Celem było natomiast sprecyzowanie 
poglądów na sposoby dostawy uzbrojenia specjalnego z ZSRR za pomocą 
transportu kolejowego, samochodowego i  morskiego. W trakcie ćwiczeń 
miano przeprowadzić pokaz przygotowania do startu rakiet operacyjno-
-taktycznych i taktycznych oraz zademonstrować dowóz specjalnych bomb 
lotniczych dla samolotów Su-7B. W ramach tych ćwiczeń na lotnisko w De-
brznie przyleciały cztery radzieckie Su-7B, do portu w  Ustce przypłynął 
specjalny statek, z  którego wyładowano głowice i  przetransportowano na 
poligon w Drawsku oraz na lotnisko w Słupsku. Specjalny zespół montażu 
rakiet przetransportowano koleją z Brześcia na poligon w Bornem-Sulino-
wie. Ostatnim wariantem transportu było przegrupowanie zespołu mon-
tażu rakiet samochodami na trasie Braniewo–Chojnice–Borne-Sulinowo. 
Główny pokaz elaboracji głowic jądrowych miał miejsce 26 lutego 1965 r. 
w Karwicach na terenie poligonu drawskiego. Wzięło w nim udział ponad 

35 AIPN, 02958/151, Charakterystyka Planu operacyjnego WP, k. 3.
36 AIPN, 02958/154, Plan operacyjnego użycia Sił Zbrojnych na czas wojny, 29 XI 1986  r., 
k. 47.
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100 wyższych oficerów polskich z  instytucji centralnych MON, dowództw 
okręgów wojskowych, Akademii Sztabu Generalnego i Wojskowej Akade-
mii Technicznej. Również tego samego dnia odbył się pokaz dla 20 oficerów 
lotnictwa na lotnisku w Debrznie37.

Ćwiczenie wykazało, jak złożonym zagadnieniem jest proces transpor-
tu broni jądrowej z  terytorium ZSRR, szczególnie ze względu na możliwe 
zniszczenia na trasach dowozu oraz ścisłe reżimy czasowe, jakie zakładano 
dla przeprowadzenia tej operacji, a wojska rakietowe miały być gotowe do 
użycia w czasie niemal natychmiastowym. W Dowództwie Zjednoczonych 
Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego zapadła decyzja o  budowie na tere-
nie państw UW specjalnych składów broni jądrowej. Niestety, nie odnale-
ziono dotąd tekstu decyzji związanej z polityczną stroną tych ustaleń, nie 
wiadomo nawet, czy taką podjęto. Pierwszy dokument strony polskiej to 
zatwierdzony 31 października 1966 r. przez szefa Sztabu Generalnego WP 
gen. dyw. Wojciecha Jaruzelskiego plan rekonesansu miejsc dla budowy 
obiektów specjalnych na terytorium Polski. Miały to być rejony śródleśne, 
pozwalające na dobre maskowanie, w pobliżu dróg przelotowych i linii ko-
lejowych oraz garnizonów Armii Radzieckiej. W skład wspólnej komisji 
weszli ze strony PRL: jako przewodniczący szef Wojsk Rakietowych i Arty-
lerii gen. bryg. Ignacy Szczęsnowicz, członkowie: szef Departamentu Służ-
by Kwaterunkowo-Budowlanej WP płk inż. Jarosław Słupski, szef Oddziału 
I Zarządu Operacyjnego SG WP płk Kazimierz Żarnecki. Stronę sowiecką 
reprezentowali: zastępca szefa Kierunku Głównego Zarządu Operacyjnego 
Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR płk P. P. Us38, starszy oficer Głów-
nego Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego SZ ZSRR płk A. S.  Iwa-
now, zastępca szefa Zarządu Głównego Zarządu Uzbrojenia SZ ZSRR płk 
A. J. Jewdokinow oraz Główny Inżynier Biura Konstrukcyjnego Centralnego 
Instytutu Projektowania nr 31 ppłk inż. W. S. Potapow. Komisja dokonała 
rekonesansu od 3 do 11 listopada i już dwa dni później przedstawiła wnio-
ski, które wskazywały na trzy obszary leśne, w  których miałyby powstać 
obiekty specjalne:
Rejon nr 1 – na południe od Białogardu, niedaleko miejscowości Dobrowo;
Rejon nr 2 – na południowy wschód od Wałcza, 10 km na północ od miej-

scowości Szwecja;
Rejon nr 3 – na północny wschód od Wędrzyna, 6 km na wschód od Trze-

meszna Lubuskiego. 

37 P. Piotrowski, Organizacja i dyslokacja Armii Czerwonej/Radzieckiej na terytorium Pol-
ski w  latach 1944–1993 [w:] W objęciach wielkiego brata. Sowieci w Polsce 1944–1993, red. 
K.  Rokicki, S. Stępień, Warszawa 2009, s. 135–136.
38 W tym i kolejnych przypadkach nie udało się ustalić imion oficerów radzieckich. 
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Protokół z  prac komisji został zatwierdzony przez gen. Jaruzelskiego 
14  listopada 1966  r.39 

Kluczowe dla zagadnienia przechowywania broni jądrowej na terenie 
Polski było zawarcie 25 lutego 1967 r. w  Moskwie przez ministra obrony 
narodowej ZSRR marsz. Andrieja Greczko oraz ministra obrony narodowej 
PRL marsz. Mariana Spychalskiego „Porozumienia między Rządem Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich o środkach podjętych w zakresie podwyższenia gotowości 
bojowej wojsk”. Zawierające siedem artykułów porozumienie obejmowało 
podstawowe zasady rozmieszczenia na terytorium Polski broni atomowej, 
jak to określono w  dokumencie – amunicji jądrowej wraz z  zespołami 
montażowymi. W tym celu uzgodniono, że do 1 listopada 1969 r. miały 
zostać wybudowane trzy obiekty w rejonach: Białogard, Wałcz i Wędrzyn, 
posiadające po dwa składy specjalne oraz budynki zabezpieczenia. Strona 
radziecka brała na siebie obowiązek bezpłatnego zaprojektowania składów 
specjalnych i dostaw specjalnego wyposażenia technicznego przeznaczone-
go do kontroli, montażu i obsługi amunicji jądrowej. Miała również udzielić 
pomocy technicznej poprzez wydanie założeń technicznych oraz konsulta-
cje dotyczące projektowania obiektów, które miały być zrealizowane przez 
stronę polską. Następnie ustalono, że na podstawie oddzielnych kontraktów, 
zawartych pomiędzy stroną polską a  Głównym Zarządem Inżynieryjnym 
Państwowego Komitetu Rady Ministrów ZSRR do spraw łączności ekono-
micznej z  zagranicą, zostanie dostarczone wyposażenie składów specjal-
nych, nieprodukowane w Polsce. Strona polska miała pokryć koszty budo-
wy obiektów oraz związanych z  nią dróg, sieci inżynieryjnych (prąd, gaz, 
kanalizacja), jak również koszty projektowania budynków i obiektów, poza 
składami specjalnymi. Podkreślono, że obiekty stanowią własność PRL, lecz 
od chwili złożenia w nich amunicji jądrowej miały przejść w wyłączne za-
rządzanie i użytkowanie przez stronę sowiecką. Miało to być zgodne z po-
rozumieniem pomiędzy rządem PRL a rządem ZSRR o trybie i warunkach 
korzystania przez wojska radzieckie stacjonujące na terenie Polski z różne-
go rodzaju obiektów i usług, zawartym 18 czerwca 1958  r.

Kolejne postanowienia dotyczyły ochrony tajemnicy obiektów, ustalono, 
że budowa i przechowywanie w nich amunicji jądrowej stanowi tajemnicę 
państwową, i co za tym idzie krąg osób poinformowanych o sprawie miał 
być ściśle ograniczony. Na PRL spoczywało, w zakresie wspólnie ustalonych 
wymagań, zapewnienie realizacji przedsięwzięć związanych z maskowaniem 
obiektów w okresie ich budowy i eksploatacji. Polska miała również zapew-
nić ich osłonę siłami obrony powietrznej kraju. Natomiast strona radziecka 
miała odpowiadać za zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem środków 

39 AIPN, 1405/323, Protokół sporządzony 13 listopada 1966 r. w Warszawie, k. 2–6.
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promieniotwórczych, jak też wziąć na siebie utrzymywanie, obsługę i przy-
gotowanie amunicji jądrowej do wydania oraz jej ochronę. Tryb wydawa-
nia amunicji jądrowej i podporządkowanie zespołów montażowych Wojsku 
Polskiemu na okres wojny miał zostać dodatkowo ustalony odrębnym po-
rozumieniem pomiędzy Naczelnym Dowództwem Armii Radzieckiej oraz 
Naczelnym Dowództwem Wojska Polskiego. Na stronie polskiej spoczywał 
obowiązek dostarczenia amunicji jądrowej od składów specjalnych do Po-
lowych Technicznych Baz Rakietowych WP. W związku z  tym miała być 
utrzymywana w pododdziałach dowozu rakiet odpowiednia liczba przysto-
sowanych do tego zadania samochodów specjalnych. Dla zapewnienia szyb-
kiego dostarczenia amunicji jądrowej ze składów specjalnych do Polowych 
Technicznych Baz Rakietowych WP pododdziały dowozu rakiet miały być 
rozmieszczone w ich pobliżu. Postanowienia końcowe określały, że „Poro-
zumienie” zostało zawarte na czas nieokreślony i miało utracić swoją moc 
w  ciągu roku od wystąpienia jednej ze stron z  życzeniem jego unieważ-
nienia40.

Uzupełniającą rolę pełnił „Protokół do Porozumienia między Rządem 
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i  Rządem Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej z  dnia 25 lutego 1967  r.” podpisany w  Warszawie 
28 lutego 1970 r. przez pierwszego zastępcę ministra obrony, szefa Sztabu 
Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR marsz. Matwieja Zacharowa oraz wice-
ministra obrony narodowej PRL, szefa Sztabu Generalnego WP gen. dyw. 
Bolesława Chochę. Protokół zakładał, że na terytorium Polski zostaną roz-
mieszczone jednostki radzieckie pozostające w bezpośrednim podporząd-
kowaniu dowództwu Armii Radzieckiej. Wszelkie zagadnienia związane ze 
szkoleniem, gotowością bojową czy z inspekcjonowaniem miały leżeć także 
w jego wyłącznej kompetencji. Obie strony porozumienia miały opracować 
odpowiedną legendę maskowania każdego obiektu i  plan przedsięwzięć 
mających na celu utrzymanie w  tajemnicy rzeczywistego przeznaczenia 
tych obiektów. Również ich ochrona miała być sprawowana przez stronę 
radziecką, a  na podejściach do pierścienia zewnętrznego zabezpieczenia 
miała być ustanowiona strefa zakazana. W razie konieczności wzmocnie-
nia ochrony i  organizacji obrony obiektów niezbędne siły i  środki miały 
być wydzielone przez stronę radziecką, konkretnie dowództwo Północnej 
Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Ponadto stwierdzano, że budynki i  za-
instalowane w  nich urządzenia stacjonarne będą stanowiły własność PRL 
i zostaną przekazane stronie radzieckiej w tymczasowe wykorzystanie. Stro-
na radziecka miała zabezpieczać utrzymanie budynków, budowli i  innych 

40 AIPN, 1405/320, Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o środkach podjętych w zakresie 
podwyższenia gotowości bojowej wojsk, Moskwa, 25 II 1967  r., k. 2–5.



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2017/1. ART YKUŁY I  STUDIA78

urządzeń, jak też przeprowadzać ich bieżące i kapitalne remonty. Przebudo-
wa i zmiana urządzenia budynków i budowli miałaby się odbywać za obo-
pólną zgodą. Prowadzenie gospodarki leśnej w strefach zakazanych miało 
odbywać się zgodnie z zasadami prowadzenia gospodarki leśnej i myśliw-
skiej na terenach znajdujących się w czasowym wykorzystaniu przez Armię 
Radziecką z 25  lipca 1958 r. Zabezpieczenie utajnionych kanałów łączności 
telegraficznej i telefonicznej do Sztabu Generalnego WP (aparatura „ZAS”) 
oraz jednostek przewidzianych dla wzmocnienia ochrony spoczywać miało 
na polskiej stronie. Również łączność radiowa wykorzystywana w sytuacji 
awaryjnej miała odbywać się na oddzielnych kierunkach radiowych usta-
lonych przez Sztab Generalny WP. Każdorazowe wejście na teren obiek-
tów oficerów WP miało być uzgadniane z  ich dowódcą oraz odbywać się 
z  przedstawicielem Dowództwa WP dopuszczonego do prac związanych 
z zabezpieczeniem obiektów. Ustalono też, że każdorazowe rozwiązywanie 
pojawiających się problemów miało być rozpatrywane i rozwiązywane przez 
szefa Sztabu Generalnego WP i  dowódcę Północnej Grupy Wojsk Armii 
Radzieckiej41. 

W każdym obiekcie zaprojektowano dwie strefy. Na terenie obiektu 
technicznego planowano wybudować dwa umocnione składy specjalne 
z  pomieszczeniem do „prac programowych”, czyli do konserwacji prze-
chowywanych ładunków jądrowych. Ponadto powstać miały dwa składy 
materiałów wybuchowych i środków detonujących, dwie specjalne studnie 
– schowki do wykorzystanych materiałów odpadkowych oraz wokół strefy 
specjalnej ogrodzenie specjalne typu „Sosna”. Na terenie administracyjno-
-gospodarczym miały powstać: budynek dla pomieszczenia sztabu, węzła 
łączności, koszar dla 120 żołnierzy, internat na 15 miejsc i izba chorych dla 
10 osób. Ponadto budynek kuchenno-stołowy ze stołówką dla 120 żołnierzy 
(z funkcją sali kinowej) oraz kawiarenką i kasynem oficerskim na 20  miejsc. 
Do budynków pomocniczych w strefie administracyjno-gospodarczej nale-
żały: wartownia dla 10 posterunków z  biurem przepustek, aresztem i  po-
mieszczeniem do kierowania ogrodzeniem specjalnym, punkt kontroli tech-
nicznej, garaż z 50 stanowiskami (w tym 25 stanowisk ogrzewanych) oraz 
wiaty dla samochodów, budynki mieszkalne z  60 mieszkaniami, budynek 
gospodarczo-magazynowy, kotłownia z  łaźnią, skład MPS. Ogrodzenie ca-
łego obiektu miał stanowić parkan żelbetonowy o wysokości 2,5 m i zasieki 
z drutu kolczastego42. 

41 AIPN, 1405/320, Protokół do Porozumienia między Rządem Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich i Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 lutego 1967  r., 
Warszawa, 28 II 1970 r., k. 3–6.
42 AIPN, 1405/324, Wykaz budynków i  obiektów planowanych do budowy w  każdym 
obiekcie specjalnym, k. 6–8.
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Strona sowiecka miała dostarczyć do każdego z  trzech obiektów po dwa 
komplety specjalnego wyposażenia technicznego przeznaczonego do kontroli, 
montażu i obsługi amunicji jądrowej. Miały to być aparatura i sprzęt kontro-
lno-pomiarowy oraz montażowy, specjalny sprzęt laboratoryjny, instrumen-
ty, przyrządy, stoły i stelaże, specjalne urządzenia dźwigowe przeznaczone do 
przeładunku amunicji jądrowej (specjalne 3-tonowe podnośniki elektrycz-
ne)43. Numerację obiektów określono w „Protokole w sprawie projektowania 
obiektów w rejonach 1, 2, 3”, podpisanym 13 marca 1967  r.44 Całe przedsię-
wzięcie „Wisła” określono kryptonimem 3000, natomiast obiekt w rejonie nr 1 
otrzymał kryptonim 3001 (później dodano nazwę geograficzną – Podborsko), 
obiekt w rejonie nr 2 otrzymał nazwę 3002 (później dodano nazwę geograficz-
ną – Gródek), natomiast obiekt w rejonie nr 3 otrzymał nazwę 3003 (później 
dodano nazwę geograficzną – Trzemeszno Lubuskie). Przyjęte wówczas nazwy 
obowiązywały do końca funkcjonowania składów. 

Budowa składów broni jądrowej na terytorium Polski 

Budowę trzech składów broni jądrowej rozpoczęto w  czerwcu–lipcu 
1967  r., określono je jako obiekty łączności. Przy budowie zakładano bardzo 
ścisłe przestrzeganie zabezpieczenia tajemnicy co do charakteru i przezna-
czenia obiektów45. Głównym inwestorem był Departament Służby Kwate-
runkowo-Budowlanej WP oraz Szefostwo Wojsk Łączności MON, rolę in-
westora zastępczego pełniło Biuro Studiów i Projektów Organizacji Robót, 
a inwestora bezpośredniego Zarząd Budownictwa Łączności. Przekazano je 
do eksploatacji Armii Radzieckiej na podstawie decyzji Polsko-Radzieckiej 
Komisji Państwowej powołanej zarządzeniem ministra obrony narodowej 
PRL nr 0042/oper z 8  sierpnia 1969  r., której przewodniczącym został szef 
Departamentu Służby Kwaterunkowo-Budowlanej WP gen. bryg. inż. Jaro-
sław Słupski, a zastępcą przewodniczącego gen. mjr E. P.  Jepifanow. 

Obiekt 3001 – Podborsko zaczęto budować 27 czerwca 1967  r., a  za-
kończono 21 sierpnia 1969 r. Prace budowlane prowadził 33 Pułk Inżynie-
ryjno-Budowlany z  Gdyni, natomiast prace łącznościowe 2 Pułk Budow-
nictwa Łączności ze Zgierza. Obiekt został przekazany stronie sowieckiej 

43 AIPN, 1405/324, Wykaz należności specjalnego wyposażenia technologicznego przezna-
czonego do kontroli, montażu i obsługi amunicji jądrowej w składach specjalnych dostarcza-
nego przez stronę radziecką, k. 8. 
44 Ibidem, Protokół w sprawie projektowania obiektów w rejonach 1, 2, 3, 13 III 1967  r., k. 3–5.
45 Ibidem, Instrukcja o ochronie obiektów dla jednostek łączności, [podpisał szef Depar-
tamentu Służby Kwaterunkowo-Budowlanej WP płk Jarosław Słupski, zatwierdził, 6 VII 
1967  r., szef Sztabu Generalnego WP gen. dyw. Wojciech Jaruzelski], k. 291 i n.
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protokołem z 11 grudnia 1969  r.46 Przekazującym był płk Stanisław Koko-
dyniak dowódca 33 Pułku Inż-Bud., natomiast przejmował dowódca jed-
nostki mającej eksploatować obiekt ppłk inż. W. J. Majorow. W radzieckiej 
nomenklaturze jednostka otrzymała numer 01959 Dobrowo i  nazwę ma-
skującą – 2014 Skład Artyleryjski. Obiekt zajmował powierzchnię 180 ha, 
z  czego powierzchnię 110 ha ogrodzono podwójnym ogrodzeniem z dru-
tu kolczastego. Koszt budowy wyliczony przez Departament Służby Kwa-
terunkowo-Budowlanej WP wyniósł 68 340 000  zł, a  po odliczeniu sumy 
5 769 000 zł kosztu materiałów dostarczonych przez stronę radziecką wydat-
ki po stronie polskiej zamknęły się sumą 62 571 000 zł47.

Obiekt 3002 – Gródek, zaczęto budować 24 lipca 1967 r., a  zakończo-
no 17 października 1969 r. Prace budowlane prowadził 31 Pułk Inżynieryj-
no-Budowlany z  Piły, a  prace łącznościowe 2 Pułk Budownictwa Łączno-
ści. Obiekt został przekazany stronie sowieckiej protokołem z  11  grudnia 
1969  r.48 Przekazującym był dowódca 31 Pułku Inż.-Bud. płk inż. Józef Lo-
renz, a  przejmującym ppłk inż. M. I. Gorbań. W radzieckiej nomenklatu-
rze jednostka otrzymała numer 85918 Sypniewo i nazwę maskującą – 3016 
Skład Sprzętu Pancernego. Obiekt zajmował powierzchnię 147 ha, z czego 
powierzchnię 91 ha ogrodzono podwójnym ogrodzeniem z drutu kolczaste-
go. Koszt budowy wyliczony przez Departament Służby Kwaterunkowo-Bu-
dowlanej WP wyniósł 64 233 000 zł, a po odliczeniu sumy 5 761 000 kosztu 
materiałów dostarczonych przez stronę radziecką wydatki po stronie pol-
skiej zamknęły się sumą 58 451 000 zł49.

Obiekt 3003 – Trzemeszno Lubuskie zaczęto budować 24 lipca 1967 r., a za-
kończono budowę 17 października 1969 r. Prace budowlane prowadził 27 Pułk 
Inżynieryjno-Budowlany z Gniezna, a prace łącznościowe 2  Pułk Budownic-
twa Łączności. Obiekt został przekazany stronie radzieckiej protokołem z 11 
grudnia 1969  r.50 Przekazującym był dowódca 27 Pułku Inż.-Bud. płk inż. 

46 AIPN, 1405/322, Protokół państwowej komisji odbioru i przekazania do eksploatacji za-
kończonej budowy obiektu „3001” z  11 XII 1969 r. [Zatwierdzony przez ministra obrony 
narodowej PRL gen. broni Wojciecha Jaruzelskiego 12 XII 1969  r., a przez ministra obrony 
narodowej ZSRR marsz. Andrieja Greczko 30 I 1970  r.], k. 233–235.
47 Ibidem, Zestawienie kosztów zamówienia 3001, k. 322.
48 AIPN, 1405/322, Protokół państwowej komisji odbioru i przekazania do eksploatacji za-
kończonej budowy obiektu „3002” z  11 XII 1969 r. [Zatwierdzony przez ministra obrony 
narodowej PRL gen. broni Wojciecha Jaruzelskiego 12 XII 1969  r., a przez ministra obrony 
narodowej ZSRR marsz. Andrieja Greczko 30 I 1970  r.], k. 144 i n. 
49 Ibidem, Zestawienie kosztów zamówienia 3002, k. 300.
50 Ibidem, Protokół państwowej komisji odbioru i przekazania do eksploatacji zakończonej 
budowy obiektu „3003” z  11 XII 1969 r. [Zatwierdzony przez ministra obrony narodowej 
PRL gen. broni Wojciecha Jaruzelskiego 12 XII 1969  r., a przez ministra obrony narodowej 
ZSRR marsz. Andrieja Greczko 30  I 1970  r.], k. 50 i n. 
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Antoni Żołądź, a  przejmującym ppłk inż. W. A. Czernyszow. W radzieckiej 
nomenklaturze jednostka otrzymała numer 87648 Templewo i nazwę masku-
jącą – 3045 Skład Łączności51. Obiekt zajmował powierzchnię 140 ha, z czego 
powierzchnię 99 ha ogrodzono podwójnym ogrodzeniem z drutu kolczastego. 
Koszt budowy wyliczony przez Departament Służby Kwaterunkowo-Budowla-
nej WP wyniósł 65 998 000  zł, a po odliczeniu sumy 9 120 000 kosztu materia-
łów dostarczonych przez stronę radziecką, wydatki po stronie polskiej zamknę-
ły się sumą 56 877 000  zł52.

Pełna nazwa składów brzmiała: Polowa Techniczna Baza Rakietowa, 
a wybudowane składy podporządkowano pod względem operacyjnym sze-
fowi I Oddziału Sztabu Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, pod 
względem technicznym 12 Głównemu Zarządowi Ministerstwa Obrony 
ZSRR, który odpowiadał za przechowywanie broni jądrowej przeznaczonej 
dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych ZSRR. 

Wykorzystanie składów broni jądrowej 

Zagadnienie przechowywania broni jądrowej na terytorium Polski było 
jedną z największych tajemnic wojskowych PRL; zatwierdzony przez ministra 
obrony narodowej marsz. Spychalskiego 15 listopada 1966 r. „Wykaz osób zna-
jących w pełnym zakresie treść zadania specjalnego pod kryptonimem «Wi-
sła» obejmował 12 osób i każdorazowa zmiana w wykazie wymagała decyzji 
ministra bądź szefa Sztabu Generalnego53. W 1986 r. byli to następujący ge-
nerałowie WP: gen. armii Florian Siwicki – minister obrony narodowej, gen. 
broni Antoni Jasiński – zastępca ministra obrony narodowej ds. ogólnych, gen. 
broni Józef Użycki – szef SG WP, gen. broni Zbigniew Nowak – główny in-
spektor techniki WP, gen. broni Wojciech Barański – szef Głównego Zarządu 
Szkolenia Bojowego, gen. bryg. Henryk Szumski – zastępca szefa SG WP ds. 
Operacyjnych, gen. dyw. Tadeusz Kuśnierski – zastępca głównego inspektora 
techniki, szef Sztabu Służb Technicznych, gen. bryg. Włodzimierz Kwaczeniuk 
– dowódca Wojsk Rakietowych i Artylerii, gen. bryg. Franciszek Puchała – szef 
Zarządu Operacyjnego SG WP, gen. bryg. Edward Ogrodowicz – szef Służby 
Uzbrojenia i Elektroniki WP54. Dokumentacja operacji „Wisła” była przecho-
wywana przez zastępcę szefa SG WP ds. Operacyjnych i udostępniana jedynie 

51 AIPN, 1405/322, Odręczna notatka, k. 277. Pojawia się również informacja, że w latach 
osiemdziesiątych obiekty nosiły wspólną nazwę maskującą – „Ruchoma Samochodowa Baza 
Remontowo-Techniczna”.
52 Ibidem, Zestawienie kosztów zamówienia 3002, k. 300.
53 AIPN, 1405/320, Wykaz osób znających w  pełnym zakresie treść zadania specjalnego 
pod kryptonimem „Wisła”, 15 XI 1966 r., k. 2. 
54 AIPN, 1405/322, Wykaz generałów dopuszczonych do dokumentów, 1986  r., k. 413–414.
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w wyjątkowych sytuacjach55. Po zakończeniu prac budowlanych na mocy za-
rządzenia szefa SG WP z 21 marca 1970 r. zaprzestano prowadzić jakąkolwiek 
korespondencję oraz sporządzanie dokumentów z wykazywaniem treści, jak 
i oznaczeń „zamierzenia 3000”. Dokonano zniszczenia wszelkich dokumentów, 
które utraciły swoją przydatność, a te, które należało nadal przechowywać mia-
no zebrać w jeden pakiet i przechowywać wyłącznie w instytucjach centralnych 
MON. Pełnomocnikowi rządu do spraw pobytu Wojsk Radzieckich w Polsce 
miano przekazać jedynie dane niezbędne do określenia wysokości czynszu 
dzierżawnego56. 

W czasie budowy obiektów zakładano, że w składach powinno być prze-
chowywanych po trzy głowice jądrowe na każdą wyrzutnię rakiet operacyj-
no-taktycznych i taktycznych oraz po jednej bombie na każdy samolot–no-
siciel57. Dane dotyczące ilości i  rodzaju składowanych środków jądrowych 
są niepełne i dotyczą lat osiemdziesiątych. 1 stycznia 1986 r. w trzech ma-
gazynach broni specjalnej składowano odpowiednio:
– Obiekt 3001 Dobrowo 60 głowic jądrowych;
– Obiekt 3002 Gródek 62 głowice jądrowe;
– Obiekt 3003 Templewo 56 głowic jądrowych.

Według środków przenoszenia było to odpowiednio: dla rakiet operacyj-
no-taktycznych systemu 2K72 „Elbrus” (15 głowic o mocy 500 kt, 19  głowic 
o mocy 200 kt, 23 głowice o mocy 50 kt), dla zestawu rakiet taktycznych 2K52 
„Łuna-M” (26 głowic o  mocy 200 kt, 60 głowic o  mocy 10  kt). W składach 
znajdowało się również 36 jądrowych bomb lotniczych (2  o mocy 200  kt, 24 
o mocy 15 kt, 10 o mocy 0,5 kt) oraz w Obiekcie 3002 dodatkowo 16 pocisków 
jądrowych dla armat samobieżnych 203 mm 2S7 Pion58. 

Bardziej szczegółowe dane znajdują się w  tzw. upoważnieniach wysta-
wionych dla oficerów WP mających przejąć składowane środki jądrowe 
w razie wybuchu konfliktu zbrojnego. Upoważnienia te nie mają daty wy-
stawienia, pochodzą z okresu około 1986 r. 

W Obiekcie 3001 Dobrowo przechowywano odpowiednio dla:
– operacyjno-taktycznego kompleksu rakietowego 9K72 „Elbrus”: 5 gło-

wic jądrowych z  ładunkiem RA 104 o mocy 50 kt, 5 głowic jądrowych 

55 AIPN, 1405/320, k. 3. Każdorazowo w momencie przejęcia obowiązków zastępcy szefa 
SG WP ds. operacyjnych dokumentacja była przekazywana osobiście przez zdającego obo-
wiązki. Przykładowo 1 II 1986 r. zdał ją gen. dyw. Wacław Szklarski, a  przejął gen. bryg. 
Franciszek Puchała. Od niego z kolei przejął ją 17 III 1990 r. gen. bryg. Marian Robełek. 
56 AIPN, 1405/322, Zarządzenie szefa SG WP nr 022/oper z 21 III 1970 r. w sprawie trybu 
postępowania z dokumentami dotyczącymi zamierzenia „3000”., k. 287–289. 
57 Ibidem, Pismo marsz. ZSRR Andrieja Greczko do ministra obrony narodowej PRL 
marsz. Mariana Spychalskiego z 5 VIII 1967  r., k. 453.
58 CAW, 18841/01/58, Stan sił wydzielanych do ZSZ UW na 1 I 1986  r., b.p. 
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z ładunkiem RA 104-01 o mocy 100 kt, 7 głowic termojądrowych z  ła-
dunkiem RA 104-02 o mocy 500 kt;

– taktycznego kompleksu rakietowego 9K52 „Łuna-M”: 13 głowic z ładun-
kami jądrowymi AA 38 o mocy do 100 kt, 18 głowic z ładunkami jądro-
wymi AA 52 o mocy od 3 do 20 kt;

– bomb lotniczych: 12 sztuk bomb jądrowych RN-40, 1 bombę jądrową 
RN-41, 3 bomby jądrowe RN 28-259.

W Obiekcie 3002 Gródek przechowywano odpowiednio dla:
– operacyjno-taktycznego kompleksu rakietowego 9K72 „Elbrus”: 6 głowic 

jądrowych z ładunkiem RA 104 o mocy 50 kt, 10 głowic jądrowych z ła-
dunkiem RA 104-01 o mocy 100 kt, 9 głowic termojądrowych z ładun-
kiem RA 104-02 o mocy 500 kt;

– taktycznego kompleksu rakietowego 9K52 „Łuna-M”: 20 głowic z ładun-
kami jądrowymi AA 52 o mocy od 3 do 20 kt;

– armat samobieżnych 2S7 Pion: 16 pocisków artyleryjskich 3W6760.

W Obiekcie 3003 Templewo przechowywano odpowiednio dla:
– operacyjno-taktycznego kompleksu rakietowego 9K72 „Elbrus”: 3 głowi-

ce jądrowe z  ładunkiem RA 104 o mocy 50 kt, 4 głowice jądrowe z  ła-
dunkiem RA 104-01 o mocy 100 kt, 7 głowic termojądrowych z ładun-
kiem RA 104-02 o mocy 500 kt;

– taktycznego kompleksu rakietowego 9K52 „Łuna-M”: 13 głowic z ładun-
kami jądrowymi AA 38 o mocy do 100 kt, 22 głowice z  ładunkami ją-
drowymi AA 52 o mocy od 3 do 20 kt;

– bomb lotniczych: 12 sztuk bomb jądrowych RN-40, 1 bombę jądrową 
RN-41, 5 bomb jądrowych RN 28-261.
W czasie ogłoszenia stanu alarmu bojowego przekazanego przez Naczel-

ne Dowództwo ZSZ Układu Warszawskiego składowane ładunki i głowice 
miały być przejęte w uprzednio ustalonych miejscach przez specjalistyczne 
jednostki WP – Polowe Techniczne Bazy Rakietowe i dostarczone w rejo-
ny zgrupowań wyrzutni rakietowych już przez stronę polską. W związku 
z tym ustalono, że Obiekt 3001 będzie obsługiwany przez 18 Polową Tech-
niczną Bazę Rakietową, działającą na rzecz 1 Armii WP, Obiekt 3002 miał 
współpracować z 21 Polową Techniczną Bazą Rakietową 4 Armii WP oraz 
z  15  Polową Techniczną Bazą Rakietową działającą na rzecz Frontowej 

59 AIPN, 1405/322, Upoważnienie do pobrania z JW 01959 wymienionych środków jądro-
wych, k. 404.
60 Ibidem, Upoważnienie do pobrania z  JW 85918 wymienionych środków jądrowych, 
k. 406.
61 Ibidem, Upoważnienie do pobrania z  JW 87648 wymienionych środków jądrowych, 
k. 405.
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Brygady Artylerii, natomiast Obiekt 3003 miał być obsługiwany przez 
11  Polową Techniczną Bazę Rakietową 2 Armii WP62. 

Zagadnienie przechowywania broni jądrowej na terytorium Polski nie 
byłoby pełne bez odniesienia do szerszego kontekstu sytuacji wojskowo-po-
litycznej w Europie. Podobne decyzje co do Polski podjęto na kierowniczym 
szczeblu Zjednoczonego Dowództwa Układu Warszawskiego w odniesieniu 
do innych państw–członków Układu Warszawskiego. Analogiczne obiekty 
powstały w  Czechosłowacji, gdzie rok wcześniej niż w  Polsce, 15  grudnia 
1965 r. minister obrony narodowej Czechosłowacji gen. Bohumir Lomsky 
zawarł wraz z ministrem obrony narodowej ZSRR marsz. Greczko umowę 
o „Przedsięwzięciach w celu zwiększenia gotowości bojowej wojsk rakieto-
wych”. Na jej podstawie, w ramach operacji „Javor”, miały zostać wybudo-
wane do 1967 r. trzy obiekty, w których miały być przechowywane środki 
jądrowe63. Obiekty te zostały wybudowane na terenach poligonów Jince, 
Mimon i Bilina w zachodnich Czechach do końca 1969 r. Także na teryto-
rium Bułgarii zbudowano trzy tego typu obiekty, a w Niemieckiej Republi-
ce Demokratycznej i na Węgrzech powstały po dwa analogiczne obiekty64. 
Pomimo pilnie strzeżonej tajemnicy już w końcu lat siedemdziesiątych lo-
kalizacja wszystkich składów uzbrojenia jądrowego na terytorium krajów 
Układu Warszawskiego była znana Centralnej Agencji Wywiadowczej USA.

Również na terenie Polski znajdowały się składy – Techniczne Bazy Rakie-
towe – podporządkowane Północnej Grupie Wojsk Armii Radzieckiej. W jej 
skład wchodziła 114 Gwardyjska Brygada Rakietowa stacjonująca w Bornem-
-Sulinowie oraz dwa dywizjony rakiet taktycznych wchodzące w skład 20 i 90 
Dywizji Pancernej. Miały one analogiczne uzbrojenie jak rakietowe jednost-
ki WP, kompleksy operacyjno-taktyczne 9K72 „Elbrus” oraz taktyczne 9K52 
„Łuna-M” (zastąpione w  drugiej połowie lat osiemdziesiątych kompleksami 
„Toczka”). Jednostki te zabezpieczały w rakiety oraz głowice Polowe Technicz-
ne Bazy Rakietowe w: Strachowie, Białogardzie, Bornem-Sulinowie i Dunino-
wie. Czy przechowywano w nich okresowo, czy na stałe broń jądrową, nie wia-
domo, natomiast na pewno skład broni jądrowej znajdował się w Wiechlicach 
koło Szprotawy. Była to JW 66593 przechowująca bomby jądrowe dla 149 Dy-
wizji Lotnictwa Bombowego 4 Armii Lotniczej. Dywizja ta w latach sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych miała na wyposażeniu m.in. samoloty Su-7, a od 
końca lat siedemdziesiątych posiadała taktyczne samoloty bombowe Su-24, 
przystosowane głównie do przenoszenia taktycznych ładunków jądrowych.

62 AIPN, 1405/322, Notatki odręczne gen. Franciszka Puchały, k. 422.
63 P. Lunak, Planovani nemyslitelneho. Ceskoslovenske valecne plany 1950–1990, Praha 2007, 
s. 228–232.
64 Warsaw Pact Forces opposite NATO, 31 I 1979  r., https://www.cia.gov/library/readingro-
om/docs/1979-01-31a.pdf (dostęp 10 V 2016  r.), s. 46.



Paweł Piotrowski : Operacja „Wisła”. Broń jądrowa na terytorium Polski 85

Nie wiadomo dokładnie, kiedy wycofano broń jądrową z  terytorium 
Polski. Pewną przesłanką może być wypowiedź ówczesnego sekretarza ge-
neralnego NATO Manfreda Woernera, który 13 września 1990  r., na rok 
przed oficjalnym rozwiązaniem Układu Warszawskiego, poinformował 
o wykreśleniu obiektów na terytorium Polski z  listy celów uderzeń jądro-
wych NATO. Oficjalnie tajemnica składowania na terytorium Polski bro-
ni jądrowej została ujawniona 7  kwietnia 1991 r. przez dowódcę Północnej 
Grupy Wojsk ZSRR gen. Wiktora Dubynina, kiedy to przyznał, że na tery-
torium Polski była przechowywana broń jądrowa, a dopiero 29 październi-
ka 1992 r. potwierdził to rzecznik polskiego MON65. Same obiekty zostały 
zwrócone stronie polskiej w 1992 r. i po przeprowadzeniu badań radiolo-
gicznych zostały przekazane nowym użytkownikom. Obiekt 3001 w  Pod-
borsku (Dobrowo) przejęto 10 czerwca 1992  r.66, przekazany został MON 
i  był wykorzystywany przez 2 Batalion Zabezpieczenia Stanowiska Dowo-
dzenia MW z Kołobrzegu z przeznaczeniem na zapasowe stanowisko dowo-
dzenia Marynarki Wojennej RP o kryptonimie „Andromeda”67. W 2005 r. 
został z kolei przekazany Ministerstwu Sprawiedliwości, które w jego części 
zlokalizowało Zakład Karny. Oba schrony „atomowe” później wydzielono 
i  10  września 2016 r. w  dość dobrze zachowanych obiektach otwarto Mu-
zeum Zimnej Wojny, filię Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Jest to 
obecnie jedyny obiekt operacji „Wisła” zachowany i udostępniany do zwie-
dzania. Natomiast obiekty zaplecza technicznego i koszarowe nadal pozo-
stają w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości.

Obiekt 3002 w  Gródku (Sypniewo) przekazano stronie polskiej 26  maja 
1992  r.68 Znalazł się w  dyspozycji Lasów Państwowych. Taki sam los spotkał 
Obiekt 3003 w  Trzemesznie, który przekazano stronie polskiej 20 sierpnia 
1992 r. Obiekty pozbawione ochrony zostały rozgrabione, wywieziono m.in. 
kilkudziesięciotonowe wrota i wszystkie elementy stalowe, bez żadnej reakcji 
nominalnych administratorów. W późniejszym okresie Lasy Państwowe roze-
brały wszystkie budynki naziemne, a schrony zostały zasypane. 

Zagadnienie przechowywania broni jądrowej na terytorium Polski jest 
jednym z  ciekawszych wydarzeń związanych z  okresem zimnej wojny 
i  funkcjonowaniem sił zbrojnych w  warunkach braku suwerenności PRL. 
Odgrywało także ogromną rolę w  planowaniu operacyjnym użycia ich 
pierwszorzutowego elementu – Frontu Nadmorskiego w warunkach wojny 

65 K. Dubiński, I. Jureczko, Oko Pentagonu..., s. 43.
66 Archiwum Akt Nowych, Biuro Pełnomocnika Rządu PRL ds. pobytu Wojsk Radzieckich 
w Polsce, sygn. 234, Wykaz nieruchomości przejętych od Armii Radzieckiej, k. 21.
67 Na terenie obiektu 3001 stacjonowała wydzielona kompania 2 Batalionu Zabezpieczenia 
Stanowiska Dowodzenia MW.
68 Ibidem, k. 27.
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jądrowej. Nie można zapominać, że wydano ogromne sumy na budowę 
systemu schronów jądrowych oraz zakupiono i utrzymywano w gotowości 
bojowej sprzęt rakietowy służący realizacji celów imperialnych ZSRR, będą-
cych w jaskrawej sprzeczności z polskim interesem narodowym. 

STRESZCZENIE

Paweł  Piotrowski , Operacja „Wisła”. Broń jądrowa na terytorium Polski

Tematem artykułu jest zagadnienie przechowywania broni jądrowej na tery-
torium Polski. Wiąże się to z  wprowadzeniem do uzbrojenia Wojska Polskiego 
w  pierwszej połowie lat sześćdziesiątych taktycznych i  operacyjno-taktycznych 
kompleksów rakietowych. Ich podstawowym zadaniem było przenoszenie głowic 
z  ładunkami jądrowymi. W ówczesnej doktrynie wojennej Układu Warszawskie-
go i NATO, taktycznej broni jądrowej przyznano podstawową rolę w porażeniu 
ogniowym wojsk i  obiektów o  znaczeniu strategicznym przeciwnika. Z uwagi 
na skomplikowane zasady transportu i przechowywania taktycznej broni jądro-
wej, w połowie lat sześćdziesiątych podjęto decyzję o  lokalizacji na terenie PRL 
trzech składów broni jądrowej z przeznaczeniem na przechowywanie ładunków ją-
drowych dla jednostek rakietowych i  lotnictwa Sił Zbrojnych PRL. Do końca lat 
sześćdziesiątych obiekty te wybudowano i przekazano do eksploatacji specjalnym 
jednostkom Armii Radzieckiej. Przedsięwzięcie to otrzymało kryptonim „Wisła” 
i  stanowiło najpilniej strzeżoną tajemnicę, którą ujawniono dopiero w  połowie 
pierwszej dekady XXI w.

Słowa k luczowe:  Wojsko Polskie, Układ Warszawski, broń jądrowa, opercja 
„Wisła”, broń rakietowa, PRL, Sztab Generalny, Północna Grupa Wojsk Armii Ra-
dzieckiej, Kukliński, plany operacyjne WP

SUMMARY

Paweł  Piotrowski , Operation „Vistula”. Nuclear weapon in the Polish 
territory

The article is devoted to the issue of storing nuclear weapons in the Polish ter-
ritory. It is connected with the implementation of tactical and operational-tactical 
rocket complexes to the weaponry of the Polish Army in the first half of the 1960s. 
The main task of these complexes was to transfer nuclear warheads. In the Warsaw 
Pact’ and NATO’s war doctrine of the time, tactical nuclear weapons were reco-
gnized as playing the primary role in striking the enemy’s armies and objects of 
strategic importance. Because of the complicated rules of transporting and storing 
tactical nuclear weapons, it was decided in the mid-1960s to locate three nuclear 
weaponry depots in the Polish territory to keep the weapons for the rocket units 
and air forces of the Polish People’s Republic Army. By the end of the decade, these 
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structures were built and handed over for usage to the special units of the Soviet 
Army. The project got the code name “Vistula” and was the best-guarded secret 
that had not been revealed until the first decade of the 21st century. 

Keywords : Polish Army, Warsaw Pact, nuclear weaponry, operation “Vistula”, 
rocket weapons, Polish People’s Republic, the General Staff, the North Group of the 
Soviet Army, Ryszard Kukliński, Polish Army’s operation plans

РЕЗЮМЕ

Пав ел Пё т р ов ски. Операция „Висла”. Ядерное оружие  
на территории Польши

Тема статьи – проблема хранения ядерного оружия на террито-
рии Польши. Это связано с введением в вооружение польской армии 
в первой половине 60-х гг. тактических и оперативно-тактических 
ракетных комплексов. Их основным заданием был перенос ядерных 
боеголовок. В то время в военной доктрине Варшавского Договора 
и НАТО именно тактическому ядерному оружию была приписана 
основная роль в огневом поражении войск и объектов стратегическо-
го значения противника. Из-за сложностей с транспортировкой и хра-
нением тактического ядерного оружия в середине 60-х было принято 
решение о создании на территории Польской Народной Республики 
трех складов ядерного оружия с целью хранения ядерных зарядов для 
ракетных единиц и авиации Вооруженных сил ПНР. К концу 60-х гг 
эти объекты были построены и переданы в эксплуатацию специаль-
ным единицам Советской Армии. Это событие получило название 
„Висла” и стало наиболее охраняемой тайной, которая была рассекре-
чена лишь в середине первой декады XXI в. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : Войско Польское, Варшавский Договор, 
ядерное оружие, операция „Висла”, ракетное оружие, Польская 
Народная Республика, Генеральный Штаб, Северная группа советских 
войск, Куклинский, оперативные планы Польской Армии
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Alicja Matczuk

Generał i bibliograf
Janusz Tadeusz Gąsiorowski (1889–1949)

Każdemu, kto interesuje się historią polskiej bibliografii, szczególnie zaś 
okresem międzywojennym, nieobce jest zapewne nazwisko Janusza Tade-
usza Gąsiorowskiego, autora prac bibliograficznych z zakresu wojskowości. 
Wydanie tych dzieł, będących w istocie pierwszymi samodzielnymi, samo-
istnymi polskimi bibliografiami wojskowymi, przyniosło twórcy uznanie 
i szacunek współczesnych oraz potomnych. Mimo niezaprzeczalnego wkła-
du generała Gąsiorowskiego w rozwój bibliografii polskiej, został zupełnie 
przez badaczy zapomniany. Jak dotąd nie podjęto próby opracowania peł-
nej biografii, niezbyt wielka jest też liczba publikacji na jego temat. Oprócz 
krótkich wzmianek w wydawnictwach leksykalnych1, zawierających niemal 
identyczny kanon podstawowych danych, brak bliższych informacji o nie-
których aspektach działalności Gąsiorowskiego2. Również jego prace biblio-
graficzne są mało znane lub znane tylko w niewielkim stopniu3. A przecież 

1 P. Stawecki, Gąsiorowski Janusz Tadeusz [w:] Słownik biograficzny generałów Wojska Pol-
skiego 1918–1939, Warszawa 1994, s. 119–120; H. P. Kosk, Gąsiorowski Janusz Tadeusz [w:] 
Generalicja polska. Popularny słownik biograficzny, t. 1, Pruszków 1998, s. 148; Janusz Gą-
siorowski [w:] Czy wiesz kto to jest?, red. S. Łoza, Warszawa 1938, s. 197; H. Wolszczanowa, 
Janusz Gąsiorowski [w:] Słownik pracowników książki polskiej. Suplement, red. I. Treichel, 
Warszawa 1986, s. 60. 
2 K. Spruch, Generał brygady Janusz Tadeusz Gąsiorowski (1889–1949) – dowódca 7 Dywi-
zji Piechoty we wrześniu 1939 roku, „Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Zeszyty Histo-
ryczne” 2003, z. 7, s. 157–176.
3 Zob. Bibliografia dziedzin i zagadnień wojskowych [w:] E. Pigoń, Bibliografia. Zarys za-
gadnień metodycznych oraz przegląd ważniejszych bibliografii, Warszawa 1973, s. 93–95; 
S.  Rosołowski, Piśmiennicze źródła informacji o  wojsku i  możliwości ich spożytkowania 
w twórczości pisarskiej [w:] Wojsko w literaturze, wybór i oprac. F. Kulej, J. Lewicki, Warsza-
wa 1974, s. 97.
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prace Gąsiorowskiego wciąż jeszcze są żywe, wciąż korzystają i będą korzy-
stać z nich historycy wojskowości. 

Dla pełnego zrozumienia i  scharakteryzowania działalności bibliogra-
ficznej Gąsiorowskiego niezbędne jest przypomnienie – chociażby pobieżne 
– jego biografii, zwłaszcza faktów, które wiążą się ściśle z pracą zawodową 
i twórczą. 

Urodzony 17 czerwca 1889 r. we Lwowie, Gąsiorowski wychował się 
w rodzinnym mieście. Po ukończeniu w 1907 r. gimnazjum filologicznego 
we Lwowie rozpoczął studia matematyczne i filozoficzne w Wiedniu. Rok 
później podjął decyzję o kontynuowaniu nauki w Krakowie na Wydziale Fi-
lozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkołę wyższą ukończył po dzie-
więciu semestrach w 1912 r. 

Wychowany w duchu walk powstańczych, od dziecka brał czynny udział 
w  pracach młodzieżowych organizacji niepodległościowych. Już w  wieku 
dwunastu lat wstąpił do trójzaborowej organizacji konspiracyjnej „Przy-
szłość”, zwanej również „Pet”4. W okresie studiów działał w organizacji „Za-
rzewie”, powstałej w  1909 r. w  zaborze austriackim. W 1910 r. znalazł się 
w szeregach Armii Polskiej, a następnie w Polskich Drużynach Strzeleckich, 
kolejno jako wykładowca, instruktor, członek Komendy Naczelnej PDS oraz 
komendant tej organizacji w Krakowie (1912) ze stopniem podchorążego. 
Od 1 października 1913 do czerwca 1914  r. Gąsiorowski odbył w Krakowie 
służbę w  armii austriackiej jako jednoroczny ochotnik, pobierając w  tym 
czasie dalsze nauki z  zakresu wojskowości w  Szkole Oficerskiej Rezerwy 
Artylerii. Z chwilą wybuchu I wojny światowej został zatrzymany w szere-
gach armii austriackiej. Walczył na froncie rosyjskim jako dowódca pluto-
nu, baterii, adiutant dywizjonu i grupy kombinowanej. W grudniu 1916  r., 
będąc na urlopie zdrowotnym, zgłosił się do pracy w Komendzie Naczelnej 
Polskiej Organizacji Wojskowej (dalej POW), założonej przez Józefa Piłsud-
skiego w  1914  r., a  powstałej w  wyniku połączenia Związku Strzeleckiego 
i  Polskich Drużyn Strzeleckich. Po zakończeniu urlopu nie powrócił do 
wojska austriackiego. W 1917 r. otrzymał przydział do Komisji Wojskowej 
Tymczasowej Rady Stanu na referenta wydawnictw i wyszkolenia. Równo-
cześnie pod przybranym nazwiskiem Karol Gostyński pracował konspira-
cyjnie w Komendzie Naczelnej POW. Poszukiwany przez Austriaków jako 
dezerter, ukrywał się aż do końca października 1918 r. W Wojsku Polskim 
Gąsiorowski znalazł się 1 listopada 1918 r. Pełnił m.in. funkcję szefa Sek-
cji Regulaminów i  Wyszkolenia Wydziału Ogólnego Dowództwa Okręgu 

4 Była to tajna organizacja młodzieży szkół średnich, mającą na celu przeciwdziałanie 
szkodliwym wpływom państw zaborczych poprzez zorganizowanie szkoły narodowej, pod-
noszenie poziomu moralnego i dzielności charakterów, formowanie polityczne i utrzymanie 
łączności trójzaborowej młodzieży. 
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Generalnego w Warszawie. Prowadził tak-
że prace organizacyjno-wydawnicze i  re-
daktorskie z dziedziny wyszkolenia i regu-
laminów. W roku 1918 otrzymał przydział 
do sekcji nauk wydawniczych jako referent 
wydawnictw i  regulaminów. Opracowy-
wał regulaminy wojskowe i  instrukcje. 
Jednocześnie kierował biblioteką Komi-
sji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu5. 
W 1918 r. był jednym ze współtwórców 
„Bellony”, czasopisma wojskowo-naukowe-
go6 i pisma dla żołnierzy „Wiarus”. 

Brał udział w  wojnie polsko-bolszewic-
kiej jako dowódca 3 Pułku Artylerii Polo-
wej i w zastępstwie III Brygady Artylerii. Po 
ukończeniu kursu w Wyższej Szkole Wojen-
nej w  Warszawie w  1923 r. został oficerem 
Sztabu Generalnego. W 1926 r. otrzymał 
przydział do Doświadczalnego Centrum 
Wojskowego w Rembertowie na stanowisko 
wykładowcy, następnie pracował jako szef gabinetu Generalnego Inspektora Sił 
Zbrojnych. W 1931 r. został szefem Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Tego 
samego roku Prezydent RP Ignacy Mościcki awansował go na generała bry-
gady. Od 1935 r. pełnił funkcję dowódcy częstochowskiej 7 Dywizji Piechoty. 
W tym czasie mieszkał w Częstochowie w domu przy al. Wolności 30, który 
od tego czasu nazywany jest „willą generalską”. Podczas kampanii polskiej jego 
dywizja została rozbita przez niemiecką 2 Dywizję Lekką, a on sam dostał się 
4 września 1939 r. do niemieckiej niewoli. Resztę wojny spędził w obozie je-
nieckim w Murnau. Po wojnie osiadł we Francji, gdzie zmarł 19  październi-
ka 1949 r. Pochowany został na cmentarzu Les Champeaux w Montmorency7. 
O jego śmierci donosił „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, najpopularniej-
sze pismo emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii8.

5 Bibliotekę zorganizowano na potrzeby Komisji Wojskowej, ale w miarę rozwoju księgo-
zbioru udostępniano go również czytelnikom z zewnątrz, ponieważ ogół oficerów, a szcze-
gólnie autorzy wojskowi i wykładowcy szkół wojskowych, napotykał brak literatury w pracy 
naukowej i dydaktycznej. Zob. K. Daszkiewicz, Biblioteka Komisji Wojskowej, „Bellona” 1918, 
z. 12, s. 937.
6 H.P. Kosk, Gąsiorowski Janusz Tadeusz..., s. 148.
7 Zob. Cmentarz polski w Montmorency, oprac. J. Skowronek et al., Warszawa 1986, s. 146, 
269.
8 Śmierć generała J. Gąsiorowskiego (1889–1949), „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 
(Londyn) 1949, nr 251, s. 1. 

Generał Janusz Tadeusz Gąsiorowski 
(zdjęcie sprzed 1939  r.). Źródło: 

www.warsawto.net/bbs/read.
php?tid=16506&page=e&fpage=5
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Za swoje zasługi na polu walki Gąsiorowski był wielokrotnie odznacza-
ny. Otrzymał m.in. Order Virtuti Militari 5 kl. w 1920  r., Krzyż Walecznych 
dwukrotnie w 1920  r., order Polonia Restituta 3 i 4 kl. w 1923 r. oraz Krzyż 
Niepodległości w 1931  r.

Zbieranie materiałów bibliograficznych dotyczących zagadnień woj-
skowych Gąsiorowski rozpoczął wcześnie, bo w  1911 r. – jako zaledwie 
dwudziestoletni student uniwersytetu – z chwilą, gdy został komendantem 
krakowskiego okręgu Polskich Drużyn Strzeleckich. Głównymi dziedzina-
mi jego zainteresowań stały się bibliografia polskiego piśmiennictwa woj-
skowego i  powstanie styczniowe, do których dołączyła później psycholo-
gia wojskowa. Rozpoczęte wówczas prace bibliograficzne podjął na nowo 
w niepodległej Polsce. Po latach, już jako oficer Generalnego Inspektora Sił 
Zbrojnych, opracowywał także zestawy lektur dla inspektorów armii, wyż-
szych dowódców i oficerów sztabu9. 

Dlaczego właśnie bibliografią wojskową zajął się Gąsiorowski ze szcze-
gólnym zapałem i do pracy na tym polu działalności naukowej tak wielką 
przywiązywał wagę? Odpowiedź na to pytanie daje sam autor w przedmo-
wach do swoich prac. Początkowo głównym bodźcem do zajęcia się biblio-
grafią były potrzeby związane z  kształceniem, praktyką i  pracami badaw-
czymi w  organizacjach niepodległościowych. Gąsiorowski chciał ułatwić 
kolegom pracę nad zdobywaniem wiadomości o  literaturze wojskowej 
oraz zorientować ich, gdzie mają szukać materiałów do swych prac oraz 
doskonalenia i  aktualizowania wiedzy zawodowej. Z czasem, na podjęcie 
decyzji o  kontynuowaniu pracy bibliograficznej poważny wpływ wywarła 
znajomość tej dziedziny. Mimo wieloletniej tradycji polskiego piśmiennic-
twa wojskowego brak było samodzielnych spisów z  tej dyscypliny. Wystę-
powała ona w obrębie innych, niewojskowych spisów piśmiennictwa. Wiek 
XIX przyniósł poczynania historyków literatury (Feliks Bentkowski, Michał 
Wiszniewski, Wacław Maciejowski), starających się ująć w dziełach swych 
wśród całokształtu polskiej produkcji piśmienniczej również literaturę woj-
skową. Z tego okresu pochodziła Bibliografia historii polskiej Ludwika Fin-
kla (Lwów 1891–1914) obejmująca również piśmiennictwo wojskowe. 

Wydaje się, że największy wpływ na rozwój zainteresowań naukowych, 
w tym bibliograficznych, Gąsiorowskiego miał Wacław Tokarz (1873–1937), 
historyk wojskowości i  profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego10. Jako ba-
dacz doskonale rozumiał, jak wielkie znaczenie ma bibliografia w procesie 
naukowym jako podstawa wszelkich studiów i  badań w  dziedzinie woj-
skowości, szczególnie historycznych, a  także w  procesie wychowawczym 

9 S. Rosłowski, Z dziejów kultury intelektualnej wojska polskiego, Warszawa 1980, s. 412. 
10 A. Zamorski, Wacław Tokarz – historyk i żołnierz [w:] W. Tokarz, Sprzysiężenie Wysockie-
go i Noc listopadowa, Warszawa 1980, s. 5–31.
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i ideologicznym. Poglądy te znał Gąsiorowski z wykładów Tokarza i bezpo-
średnich kontaktów z tym znakomitym uczonym. Należał bowiem do sku-
piającego się wokół niego zastępu uczniów11, ponadto obaj działali w Pol-
skich Drużynach Strzeleckich. Można sądzić, że to dzięki Tokarzowi Gą-
siorowski nabrał zrozumienia dla zadań bibliografii i mimo braku wiedzy 
i  doświadczenia podjął się żmudnej pracy bibliograficznej. W działaniach 
tych wspierał go Tokarz, nie szczędząc rad i wskazówek. Zaznaczy to zresz-
tą Gąsiorowski w przedmowach do swoich prac bibliograficznych. 

Gąsiorowski zadebiutował w  roli bibliografa jako autor obszernej re-
trospektywnej Polskiej bibliografii wojskowej. Pierwsza myśl opracowania 
dzieła, rejestrującego polskie piśmiennictwo wojskowe, zrodziła się u nie-
go w 1911 r. Początkowo zamierzał przygotować krótki podręcznik, mający 
ułatwić orientację w literaturze wojskowej wąskiemu gronu kolegów i zna-
jomych. Jednak w  miarę poszukiwań bibliograficznych materiału przyby-
wało, a jego wartość naukowa i informacyjna rosła12. Zdecydował wówczas, 
aby udostępnić zebrane materiały większej liczbie odbiorców. Być może był 
to odzew na postulat zgłoszony podczas pierwszej konferencji organizacji 
„Armia Polska”. Potrzeby związane z  kształceniem kadry, szkoleniem żoł-
nierzy wzmogły zainteresowanie piśmiennictwem wojskowym i informacją 
o tym piśmiennictwie. Literaturę militarną dotyczącą walk o niepodległość 
Polski wskazywano jako materiał do studiów wojskowych, a  dla ich uła-
twienia zlecono opracowanie bibliografii polskiego piśmiennictwa wojsko-
wego13. 

Opracowanie bibliografii – mimo pewnych trudności, wynikających 
w pierwszym rzędzie z konieczności przeglądania istniejących bibliografii 
i katalogów większych bibliotek oraz przejrzenia wielkiej ilości czasopism 
– posuwało się szybko naprzód i  już przed wybuchem I wojny światowej 
gotowy był rękopis bibliografii. Wybuch wojny zniweczył sfinalizowanie 
przedsięwzięcia, sama zaś wojna i związane z nią obowiązki służbowe odsu-
nęły Gąsiorowskiego na sześć lat od warsztatu bibliograficznego. Do pracy 
nad bibliografią powrócił dopiero w  1920  r., tym razem wspólnie z  Kazi-
mierzem Daszkiewiczem (1893–1972)14, ówczesnym kustoszem Centralnej 

11 J. Feldman, Stanowisko Wacława Tokarza w historiografii polskiej, „Przegląd Współcze-
sny” 1939, t. 65, s. 227. 
12 Wstęp [w:] K. Daszkiewicz, J. Gąsiorowski, Polska bibliografia wojskowa, cz. 1, t. 2, War-
szawa 1921, s. 7. 
13 H. Bagiński, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908–1914, t. 1, Warszawa 1935, 
s. 93. 
14 Kazimierz Antoni Daszkiewicz (1893–1972) legionista, bibliotekarz, bibliograf; współ-
organizator Biblioteki Tymczasowej Rady Stanu, współpracownik Wacława Tokarza. Wspól-
nie ze Stanisławem Jarkowskim opracował Bibliografię ważniejszych prac dotyczących prasy 
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Biblioteki Wojskowej (da-
lej CBW), zajmującym się 
wówczas bibliografią pi-
śmiennictwa wojskowego 
czasów najnowszych15. 

Autorzy postanowili po-
dzielić zebrane materiały 
na trzy części. Spowodo-
wane to było charakterem 
i różnorodnością publikacji. 
Część pierwsza miała obej-
mować w  dwóch tomach 
prace z  zakresu nauk woj-
skowych, druga dotyczyć 
historii wojen i wojskowości 
polskiej wraz z naukami po-
mocniczymi. Zaś część trze-
cia zawierać miała literaturę 
dotyczącą szerzenia kultury 
i  oświaty w  wojsku, litera-
turę popularno-żołnierską, 
skautową itd.16

Z planowanych trzech 
części drukiem ukazała się tylko część pierwsza, zawierająca prace z dzie-
dziny nauk wojskowych, z  wyjątkiem historii wojskowości. Wyszła ona 
w dwóch tomach. Ze względu na aktualną zapewne wartość informacyjną, 
w  pierwszej kolejności wydano w  1921 r. tom drugi za okres 1905–1920, 
a w 1923 r. tom pierwszy, obejmujący okres od czasów najdawniejszych do 
roku 1904, oraz dodatek. Oba tomy bibliografii ukazały się w  Warszawie 
w ramach serii wydawniczej CBW. Dzieło autorzy zadedykowali marszałko-
wi Józefowi Piłsudskiemu17. Do czasu wydania Polskiej bibliografii wojskowej 
w formie książkowej była ona drukowana w czasopiśmie „Bellona”.

polskiej (Warszawa 1922). Zob. H. Tadeusiewicz, Daszkiewicz Kazimierz Antoni [w:] Słownik 
pracowników książki polskiej. Suplement, Warszawa 1986, s. 42–43.
15 Ogłaszał na łamach czasopisma „Bellona” bieżącą polską bibliografię wojskową (1919–
1920).
16 Wstęp [w:] J. Gąsiorowski, K. Daszkiewicz, Polska bibliografia wojskowa, cz. 1, t. 2, War-
szawa 1921, s. 10.
17  Ibidem. 

Karta tytułowa Polskiej bibliografii wojskowej, cz.  1, 
t. 1, Warszawa 1923. Źródło: Biblioteka Główna  

UMCS w  Lublinie
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Podczas pracy nad bibliografią autorzy skorzystali z pomocy i wsparcia 
wielu osób. Wśród nich szczególną rolę odegrali: wspomniany już wcześniej 
historyk powstań narodowych i wojskowości płk dr Wacław Tokarz, znako-
mity bibliograf i historyk prawa prof. dr Stanisław Estreicher, antykwariusz 
Hieronim Wilder oraz dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej ppłk Ma-
rian Łodyński18. Szybkie opracowanie bibliografii stało się możliwe dzięki 
życzliwości wielu bibliotek w Polsce i we Francji. Podstawową pracę autorzy 
wykonali pod nadzorem fachowym i przy współpracy Oddziału Bibliogra-
ficznego CBW.

Jak czytamy we wstępie do drugiego tomu Polskiej bibliografii wojsko-
wej: „Odradzający się w pierwszych latach XX wieku polski ruch wojskowy 
wywołał potrzebę ujęcia bibliograficznego naszej literatury”19. Celem, jaki 
przyświecał autorom, była rejestracja prac z dziedziny nauk wojskowych od 
czasów najdawniejszych po współczesne, zobrazowanie produkcji wydaw-
niczo-wojskowej, ukazanie dorobku polskiej myśli wojskowej oraz przypo-
mnienie o chwale oręża polskiego. Łącznie w obu tomach bibliografii odno-
towano 3954 pozycje.

Swoim zakresem Polska bibliografa wojskowa obejmowała piśmiennic-
two z szeroko pojętych nauk wojskowych. Rejestrowała publikacje dotyczą-
ce m.in. administracji wojskowej, broni, geografii wojskowej, kartografii, 
duszpasterstwa wojskowego, strategii, taktyki, rodzajów wojsk, psychologii 
wojskowej, prawa wojennego, bibliotekarstwa i  bibliografii wojskowej, są-
downictwa wojskowego, wyszkolenia i  organizacji armii. Pomijała nato-
miast piśmiennictwo z zakresu historii wojskowości, które miało się znaleźć 
w niewydanej drugiej części bibliografii. W tomie pierwszym dzieła pomi-
nięte zostały m.in. mowy sejmowe, projekty sejmowe komisji wojskowych 
oraz uniwersały. Warto zaznaczyć, że bibliografia uwzględniała prace osób 
cywilnych dotyczące problematyki wojskowej, natomiast nie zamieszczała 
publikacji osób wojskowych, nie zawiązanych z  wojskiem20. Prace ogólne 
np. z medycyny, lotnictwa itp. wykazywano tylko wtedy, kiedy były one jed-
nocześnie podręcznikami wojskowymi.

Bibliografia obejmowała piśmiennictwo polskie i  z  Polską związane 
ogłoszone drukiem od czasów najdawniejszych (Krzysztofa Gosiewskiego 
Chistophori Corvini de Gosie... – 1524) do 1920 r. Wzięto pod uwagę wy-
dawnictwa zwarte, wydawnictwa ciągłe, artykuły z  czasopism, rozprawy 
z dzieł zbiorowych, serie wydawnicze, odbitki, mapy, plany, rysunki, zdjęcia. 
Pod względem piśmienniczym uwzględnione zostały: encyklopedie, słowni-
ki, bibliografie, podręczniki, pamiętniki, raporty, statuty. Bibliografia objęła, 

18 Wstęp [w:] K. Daszkiewicz, J. Gąsiorowski, Polska bibliografia..., t. 1, s. 9–10.
19 Wstęp [w:] K. Daszkiewicz, J. Gąsiorowski, Polska bibliografia..., t. 2, s. 7.
20 Ibidem, s. 8.
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obok dzieł drukowanych, prace rękopiśmienne, które nie ukazały się w dru-
ku, w tym także przez wydawców zapowiedziane.

Materiał do bibliografii czerpali autorzy z  różnych źródeł. Omówili je 
obszernie we wstępie do bibliografii. Najważniejszym źródłem były zbio-
ry Centralnej Biblioteki Wojskowej oraz materiały zebrane już wcześniej 
przez samych autorów. Wykorzystano także różnorodne spisy bibliograficz-
ne. Były to przede wszystkim retrospektywne i bieżące polskie bibliografie 
ogólne21 i dziedzinowe22. Nadto wykorzystano materiały bibliograficzne po-
zostawione przez ppor. Stanisława Nováka23. Materiały pozyskiwano także 
z katalogów polskich bibliotek działających w kraju i za granicą. Sięgnięto 
również do katalogów księgarskich, antykwarskich oraz czasopism i  pism 
zbiorowych. 

Zadania bibliografii pojmowali autorzy nie mechanicznie, ale naukowo. 
Starali się opisywać piśmiennictwo w miarę możliwości z autopsji. Opis bi-
bliograficzny był dokładny i zgodny z wytycznymi obowiązującymi w tym 
czasie. Druki autorskie opisywane były pod nazwą autora (nazwisko, imię 
i imiona), kryptonimem lub pseudonimem. W przypadku nierozwiązanych 
kryptonimów, zgodnie z  powszechnym ówcześnie zwyczajem, stosowano 
inwersję, czyli przestawianie liter (tj. w dokumencie występowało np. A.W., 
w bibliografii – W.A.)24. Dzieła anonimowe, których autorów nie ustalano, 
prace edytorskie i redaktorskie opisywane były pod pierwszym rzeczowni-
kiem tytułu.

Obok nazwisk podano krótkie informacje o  autorach. Były to przede 
wszystkim daty biograficzne oraz różnego rodzaju tytuły: naukowe (dr, 
prof.), wojskowe i zawodowe.

Opis zasadniczy pozycji obejmował następujące elementy: przy drukach 
zwartych – tytuł, podtytuł, oznaczenie wydania, pełny adres wydawniczy, 
objętość, format; przy publikacjach z  czasopism – cytatę wydawniczą: ty-
tuł czasopisma (zwykle w skrócie), rok, numer (zeszyt), strony zajęte przez 
utwór, czasem format.

21 Bibliografia polska Karola Estreichera; „Przewodnik Bibliograficzny” Władysława Wi-
słockiego (1878–1914); „Bibliografia Polska” Jana Czubka (1914 –1919).
22 Np. Bibliografia historii polskiej Ludwika Finkla, Bibliografia prawnicza polska XIX i XX 
wieku Adolfa Suligowskiego (1911), Bibliografia piśmiennictwa techniczno-przemysłowego Fe-
liksa Kucharzewskiego (1894), Bibliografia piśmiennictwa z zakresu matematyki i fizyki i  ich 
zastosowań Teofila Żebrawskiego (1873), Zbiór wiadomości do historii sztuki lekarskiej w Pol-
sce Ludwika Gąsiorowskiego (1838–1854).
23 Wstęp [w:] K. Daszkiewicz, J. Gąsiorowski, Polska bibliografia..., t. 2, s. 8. Stanisław No-
vák ogłaszał w comiesięcznych zestawieniach Bibliografię wojskową (od 1919 r) na łamach 
„Bellony” (1919). 
24 A. Matczuk, Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych. Historia i metodyka, 
Lublin 2014, s. 253–254.
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Ważną częścią opisu Polskiej bibliografii wojskowej była charakterystyka 
danej publikacji zawarta w  adnotacji. Adnotacje księgoznawcze dotyczyły 
materialnych cech dokumentu, takich jak: rodzaj druku, język publikacji, 
forma piśmiennicza. Poruszały kwestię wątpliwego autorstwa, podawały na-
zwiska osób, którym dedykowane były prace, informowały o wcześniejszych 
wydaniach i  przedrukach oraz odbitkach. Spośród adnotacji treściowych 
autorzy stosowali adnotację zawartościową, podającą pełny lub częściowy 
spis treści dokumentu i  adnotację wyjaśniającą, zawierającą krótkie obja-
śnienie niejasnego tytułu bądź występującego w  obcym języku. Poza ad-
notacjami w  tomie 1 (do 1904  r.) podane zostały w  skrótach wyrazowych 
nazwy bibliotek posiadających dany druk. Adnotacje w  tym tomie ujęte 
były w  nawias kwadratowy i  umieszczone przeważnie na końcu opisu bi-
bliograficznego, w tomie 2 zostały wydrukowane mniejszą czcionką niż opis 
zasadniczy. 

Polska bibliografia wojskowa posiadała układ według chronologii wydaw-
niczej. Całość pracy podzielono na siedem grup zasadniczych, obejmujących 
większe i mniejsze okresy czasu. Niewątpliwie zastosowany układ był użytecz-
ny, ponieważ wydzielał piśmiennictwo z  lat dawniejszych o  wartości doku-
mentarnej, interesujące bardziej historyka nauki niż czytelnika poszukującego 
informacji rzeczowej o  wartości aktualnej. Ponadto ukazywał on narastanie 
dorobku wydawniczego, jego natężenie w różnych okresach czy latach. 

Tom 1 obejmował cztery okresy: do 1800, 1801–1831, 1832–1870, 1871–
1904; tom 2 pozostałe trzy: 1905–1914, 1915–1918, 1919–1920. W obrębie 
każdego okresu pozycje szeregowano alfabetyczne. W ramach hasła autor-
skiego pozycje bibliograficzne uporządkowano alfabetycznie według pierw-
szego wyrazu tytułu. 

Prócz głównych pozycji bibliograficznych występowały w bibliografii od-
syłacze autorskie i  tytułowe. Ułatwiały one poszukiwania, wskazując pod 
różnymi hasłami pobocznymi miejsce opisu głównego. Stosunkowo licz-
ne były odsyłacze dotyczące nazw autorów i  innych współpracowników. 
Znalazły się tu przede wszystkim odsyłacze autorskie ogólne, prowadzące 
od różnych form nazwy autora do formy, która została przyjęta jako hasło 
opisu głównego, np. od części nazwiska złożonego wskazywała tę część na-
zwiska, pod którą zostały wykazane prace danego autora, od kryptonimu, 
pseudonimu do odkrytego nazwiska autora, od obcojęzycznej formy nazwy 
autora do formy spolszczonej, od autora wstępu, przedmowy do hasła opisu 
głównego, od tłumacza do autora dzieła, od współautora do opisu pełnego, 
znajdującego się pod nazwiskiem pierwszego autora. Występowały też od-
syłacze tytułowe, prowadzące od tytułów dzieł anonimowych do nazwisk 
wykrytych autorów, odsyłacze od instytucji sprawczych do poszczególnych 
ich publikacji, a także odsyłacze przedmiotowe kierujące od osób, stanowią-
cych przedmiot publikacji do hasła opisu głównego. 
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Dla ułatwienia poszukiwań oba tomy bibliografii zostały zaopatrzone 
w  indeks rzeczowy. Ze Wstępu dowiadujemy się, że „Skorowidz rzeczowy 
oparty został w  główniejszych zarysach na zasadach katalogu «wyrazów 
głównych» CBW. Ze względu jednak na zakres nauk objętych niniejszą 
bibliografią, jak również ze względu na niewielką w  stosunku do zbiorów 
CBW ilość wymienionych prac, przyjęto pewne modyfikacje, które zbliżyły 
skorowidz ten nieco do typu katalogu działowego”25. Zwraca jednak uwa-
gę zbyt wierne przejmowanie sformułowań z tytułów (np. armii, artylerii), 
co sprawia, że indeks ten był właściwie połączeniem indeksu działowego 
i wyrazów głównych. Sprawność informacyjną indeksu podnosiły określni-
ki, charakteryzujące bliżej tematykę pracy oraz liczne odsyłacze całkowite 
i uzupełniające. Rysem charakterystycznym dla metody opracowania indek-
su przedmiotowego było wyłączenie z niego haseł dotyczących osób i połą-
czenie ich z hasłami autorskimi w jednym indeksie osobowym26.

Drugim indeksem dopełniającym oba tomy bibliografii był umieszczo-
ny w  Dodatku „Skorowidz nazwisk i  wyrazów naczelnych”. Był to właści-
wie indeks osobowy wykazujący poza autorami także nazwy wszystkich 
współtwórców, tytuły pozycji opisanych pod tytułem tj. prac anonimowych, 
wydawnictw ciągłych oraz osoby występujące w  tytule lub adnotacji. Za-
strzeżenia musi budzić sposób cytowania kryptonimów w indeksie. Miano-
wicie kryptonimy wprowadzono do indeksu w takiej kolejności, jak figurują 
w  opisach, a  nie w  publikacji, a  w  opisach stosowano – jak wspomniano 
– inwersję, czyli przestawiano litery w kryptonimie. 

Ponieważ każdy z  tomów miał osobną numerację pozycji i własną pa-
ginację, wprowadzono do indeksu cyfry rzymskie „I” i „II” na oznaczenie 
odpowiedniego tomu. W przypadku gdy hasło występowało w obu tomach, 
najpierw wymienione zostały pozycje z pierwszego, a następnie, po średni-
ku, z drugiego tomu. W indeksie zastosowano raczej niepraktykowany za-
bieg zastępowania nazwiska kreską, jeśli w szeregu obok siebie spotkały się 
nazwy kilku autorów o tym samym nazwisku.

W Dodatku znalazł się również spis wykorzystanych czasopism, w któ-
rym zwykle podane było miejsce ich wydania, niekiedy instytucja sprawcza. 
Oba tomy wyposażone zostały we wstęp zawierający informacje dotyczą-
ce przebiegu prac nad bibliografią oraz jej metody opracowania. Ponadto 
w każdym tomie znalazły się „Objaśnienia skrótów” występujących w opi-
sach bibliograficznych. Zwracało korzystnie uwagę przejrzyste i  celowe 
ukształtowanie typograficzne bibliografii (rozmiary kolumn, dobór czcionki 
i układ graficzny). 

25 Wstęp [w:] K. Daszkiewicz, J. Gąsiorowski, Polska bibliografia..., t. 2, s. 8.
26 Metoda ta była popularna w  polskich bibliografiach dziedzinowych do 1918 r. Zob. 
A.  Matczuk, Polskie bibliografie..., s. 319.
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Polska bibliografia wojskowa nie wzbudziła większego zainteresowania 
w  momencie publikacji. Ukazały się zaledwie dwie recenzje tomu 2, ale 
za to pióra wybitnych znawców bibliografii – Stefana Vrtel-Wierczyńskie-
go i Stanisława Lama. Recenzenci przyjęli bibliografię bardzo przychylnie. 
Chwalili dokładność w  sporządzaniu opisów bibliograficznych, sposób 
opracowania indeksów oraz szeroki zasięg wydawniczo-formalny bibliogra-
fii27. Wskazano jednocześnie na konieczność uzupełnienia pracy indeksem 
alfabetycznym oraz wykazem wykorzystanych czasopism. Postulaty te – jak 
wiadomo – zostały zrealizowane w Dodatku do bibliografii, który ukazał się 
w 1923 r. Zadziwia natomiast brak reakcji, na ukazanie się dzieła, ze strony 
historyków wojskowości.

Praca Daszkiewicza i Gąsiorowskiego jest podstawową bibliografią prac 
dotyczących problematyki wojskowej opublikowanych na przestrzeni tak 
długiego okresu od XVI w. aż po rok 1920. Stanowi ona poważne osią-
gnięcie autorów i Oddziału Bibliograficznego CBW. Jednocześnie, z myślą 
o kontynuacji wydawnictwa, rozpoczęto gromadzenie materiałów i rozbu-
dowywanie kartoteki „Materiały do polskiej bibliografii wojskowej”.

W pierwszym okresie działalności bibliograficznej Gąsiorowskiego mo-
tywacje patriotyczne i naukowe były tak poważne, że nie przestając groma-
dzić materiału do retrospektywnej bibliografii ogólnowojskowej, jednocze-
śnie przygotowywał on dokumentację bibliograficzną na temat powstania 
styczniowego. Charakteryzując ówczesne warunki pracy naukowo-badaw-
czej w  zakresie historii wojskowej powstania, stwierdził, że znaczną prze-
szkodą w prowadzeniu badań jest brak bibliografii szczegółowej28. Dotych-
czasowe spisy z tego zakresu miały charakter fragmentaryczny i były niepeł-
ne. Okazją do podjęcia prac nad tym cennym kompendium bibliograficz-
nym stała się okrągła pięćdziesiąta rocznica wybuchu powstania stycznio-
wego. Zestawienie było gotowe już w 1913  r., ale wybuch I wojny światowej 
spowodował, że ukazało się drukiem dopiero w  1923 r. w  sześćdziesiątą 
rocznicę tego ważnego wydarzenia. Bibliografia druków do powstania stycz-
niowego 1863–1865 została wydana jako siódmy numer w serii „Wydawnic-
twa CBW”.

Podobnie jak w  przypadku Polskiej bibliografii wojskowej w  realizacji 
przedsięwzięcia Gąsiorowski zyskał wsparcie i  zaangażowanie wielu osób 
oraz instytucji naukowych, oferujących mu pomoc w  gromadzeniu mate-
riału. Odszukanie materiałów było bardzo utrudnione, ponieważ znacz-
na część książek i  czasopism z  tego okresu drukowana była na emigracji, 

27 S. Lam, „Książka” 1922, nr 2, s. 65–66; S. Vrtel-Wierczyński, „Przegląd Warszawski” 
1922, nr 6, s. 439.
28 J. Gąsiorowski, Wstęp [w:] Bibliografia druków dotyczących powstania styczniowego, War-
szawa 1923, s. 5.
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a wydawnictwa powstańcze ginęły, zostały ukryte bądź skonfiskowane przez 
władze zaborcze29.

W toku pracy nad bibliografią powstania styczniowego sięgnął Gąsio-
rowski do Bibliografii polskiej Karola Estreichera, katalogów księgarskich, 
antykwarskich, bieżącej bibliografii ogólnej, Bibliografii historii polskiej 
ogłaszanej od 1902 r. na łamach „Kwartalnika Historycznego”. Wykorzy-
stał również materiały rękopiśmienne Edwarda Maliszewskiego, Mariana 
Kukiela oraz Stanisława Zielińskiego30. Ponadto wykonał szeroką kwerendę 
w polskich bibliotekach i Bibliotece Polskiej w Paryżu. Dzięki bogatej bazie 
źródłowej Gąsiorowskiemu udało się dotrzeć do wielu druków wcześniej 
nieznanych oraz sprostować błędy i pomyłki występujące w spisach biblio-
graficznych. W sumie Bibliografia podawała 4168 pozycji bibliograficznych.

Początkowo Gąsiorowski planował ograniczyć rejestrację do druków do-
tyczących głównie samego powstania styczniowego. Ostatecznie jednak włą-
czył także prace odnoszące się do okresu poprzedzającego powstanie, mówiące 
o przygotowaniach do zrywu niepodległościowego w kraju i na emigracji, pra-
ce z okresu powstania listopadowego, co spotkało się z krytyką recenzentów31, 
oraz publikacje, które ukazały się po powstaniu i dotyczyły represji stosowa-
nych przez władze zaborcze. 

29  Ibidem.
30 Stanisław Zieliński jest autorem obszernego kompendium pt. Bitwy i potyczki 1863–1864, 
zawierającego informacje na temat starć zbrojnych powstańców z wojskami carskimi. Zob. 
B.  Bartczak, Stanisław Zieliński bibliotekarz, bibliograf, publicysta, Toruń 1998. 
31 E. Maliszewski, „Bellona” 1924, t. 14, z. 3, s. 314. 

Karta tytułowa i kontrtytułowa Bibliografii druków dotyczących powstania styczniowego 
1863–1865, Warszawa 1923. Źródło: www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=3201
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Jeśli chodzi o zasięg chronologiczny Bibliografii, to chociaż w tytule wid-
nieją lata 1863–1865, nie były to granice ścisłe, bowiem uwzględnione zo-
stały publikacje dotyczące wybranych zagadnień powstania listopadowego 
(1831) oraz sytuacji w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym. Bazą 
bibliograficzną objęto druki, które ukazały się do 22 stycznia 1923 r. włącz-
nie. Bibliografia rejestrowała dokumenty wydane w kraju i polonica zagra-
niczne, niezależnie od języka ich publikacji. Obejmowała druki zwarte, dru-
ki ulotne, czasopisma, artykuły z  czasopism i  dzieł zbiorowych, a  także 
muzykalia, dokumenty ikonograficzne i kartograficzne. Autor uwzględnił 
źródła, opracowania i  literaturę piękną. Źródła obejmowały: dokumenty 
(zbiory praw, akta śledcze i  sądowe, sprawozdania urzędowe, noty dy-
plomatyczne itp.), prasę powstańczą krajową i  emigracyjną, podręczni-
ki, regulaminy, instrukcje wojskowe, pamiętniki. Wśród opracowań były 
monografie, przyczynki dotyczące ludzi i  zdarzeń związanych z  powsta-
niem styczniowym. Literaturę piękną stanowiły wszystkie gatunki i rodzaje 
literackie. 

Autor daleko posunął swoją dociekliwość w rejestrowaniu pozycji doty-
czących problematyki powstania. Zmuszony jednak koniecznością zmniej-
szenia objętości dzieła zastosował selekcję formalną, pominął m.in. rysunki 
z lat 1861–1865 i dokumenty życia społecznego, obwieszczenia władz, arty-
kuły okolicznościowe oraz niektóre rodzaje czasopism (np. humorystyczne). 

Zasady opisu bibliograficznego, przyjęte w  Bibliografii, nie odbiegały 
zasadniczo od metody zastosowanej w  retrospektywnej bibliografii woj-
skowej. Trzeba natomiast podkreślić nowatorskie podejście Gąsiorowskie-
go do zagadnień opisu druków ulotnych. Ponieważ znaczna część z nich 
nie posiadała osobnych tytułów, opisywane były pod sfingowanym tytu-
łem, określającym formę piśmienniczą (odezwa, proklamacje, manifesty) 
i  tematem dokumentu, po którym cytowano początkowe wyrazy tekstu 
(incipit). 

Wartość informacyjną spisu podnosiły liczne adnotacje księgoznawcze, 
rzeczowe i chronologiczne, umieszczone albo bezpośrednio po tytule, albo 
zaraz po opisie bibliograficznym, albo a  linea po opisie. Adnotacje te sta-
nowiły ważną pomoc dla czytelnika zwłaszcza przy drukach ulotnych czy 
dokumentach sądowo-policyjnych. 

Bibliografia posiadała dość schematyczny układ, dzielący całość mate-
riału bibliograficznego na trzy główne działy: 1. Źródła, 2. Opracowania, 
3.  Literatura piękna. 

Gąsiorowski zdecydował się na taki właśnie układ, ponieważ stwier-
dził, że „proste zestawienie alfabetyczne tytułów utrudniłoby korzystanie 
z  niej [bibliografii – przyp. aut.]. Układ chronologiczny nie nadawał się 
jako mało przejrzysty, a nieraz trudny do ścisłego przeprowadzenia. Podział 
według treści względnie według omawianych zagadnień musiałby znacznie 
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zwiększyć rozmiary książki, prócz tego nastręcza bardzo poważne trud-
ności”32.

Dział pierwszy został podzielony ze względu na rozmiary i różnorodny 
charakter materiału na kilka poddziałów. Były to: dokumenty, druki ulotne, 
prasa współczesna (prasa powstańcza, emigracyjna, krajowa), wydawnictwa 
wojskowe, publicystyka, pamiętniki. W obrębie każdego działu i poddziału 
zastosowano szeregowanie alfabetyczne. Wyjątek stanowił poddział „Druki 
ulotne”, w którym odezwy, rozkazy itp. zgrupowane zostały pod wspólnym 
nagłówkiem np. „Komitet Centralny”, „Komisarz Rządowy” w  porządku 
chronologicznym według daty dziennej. Wydawnictwa wojskowe z okresu 
poprzedzającego powstanie i  z  samego powstania wyodrębniono w  osob-
nym poddziale. Dział drugi obejmował opracowania ogólne dotyczące całej 
epoki, monografie wybitnych ludzi lub zdarzeń, prace dotyczące pewnych 
zagadnień związanych z powstaniem. I wreszcie dział trzeci rejestrował lite-
raturę piękną dotyczącą powstania, a więc powieści, nowele, poezje, utwory 
sceniczne, pieśni, a także modlitwy oparte na motywach powstania. 

W obrębie każdego działu czy poddziału formalnego pozycje uszerego-
wane zostały alfabetycznie według nazw autorów, pierwszych rzeczowni-
ków tytułu w przypadku dzieł anonimowych oraz pierwszego wyrazu, gdy 
tytuł stanowiło zdanie. W ramach hasła autorskiego prace uporządkowano 
alfabetycznie według pierwszego wyrazu tytułu. Druki ulotne nieposiada-
jące własnego tytułu wykazywane były pod nazwą autora i grupowane pod 
wspólnym nagłówkiem (odezwy, dekret, proklamacje, manifesty, rozkazy 
itp.) w porządku chronologicznym według daty ukazania się. 

Walory informacyjne Bibliografii podnosił rozbudowany system odsyła-
czy. Najczęściej odsyłały one do form pobocznych nazw autorów, współ-
autorów, tytułów dzieł anonimowych do wykrytego nazwiska autora. Po-
nieważ w  pracy przyjęto zasadę jednokrotnego przydziału rzeczowego, 
w związku z czym występowały dość liczne odsyłacze numerowe dla publi-
kacji należących do więcej niż jednego działu oraz odsyłacze uzupełniające, 
kierujące do materiałów pokrewnych. 

Bibliografia została wyposażona w  dwa indeksy: alfabetyczny („Skoro-
widz nazwisk i wyrazów naczelnych”) i przedmiotowy („Skorowidz rzeczo-
wy”). Indeks alfabetyczny wykazywał poza autorami także nazwy wszyst-
kich współpracowników oraz tytuły pozycji opisanych pod hasłem tytuło-
wym. Indeks przedmiotowy, mający charakter wyszczególniający, niewąt-
pliwie ułatwiał korzystanie z  bibliografii, choć często autor zbyt sztywno 
trzymał się sformułowań występujących w tytułach. 

Niewątpliwie największą wartością Bibliografii był fakt zebrania ob-
fitych materiałów. Trzeba podkreślić ogrom żmudnej pracy włożonej 

32 J. Gąsiorowski, Wstęp..., s. 8. 
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w poszukiwanie pozycji bibliograficz-
nych rozproszonych w wielu publika-
cjach i  wydobycie wielu prac ukry-
tych w  książkach i  czasopismach. 
Mimo pewnych niedociągnięć me-
todycznych Bibliografia jest pozycją 
ważną, zajmującą poczesne miejsce 
w historii bibliografii polskiej. 

Czołowe miejsce w  działalności 
bibliograficznej Gąsiorowskiego za-
jęła Bibliografia psychologii wojsko-
wej wydana w  1938 r. Jej ukazanie 
się było wydarzeniem wielkiej wagi 
naukowej. W tym czasie była to naj-
bardziej obszerna publikacja biblio-
graficzna tego typu na świecie33. 

Autor jeszcze przed wojną, jak to 
wyjaśnia w  przedmowie, studiując 
psychologię na uniwersytecie kra-
kowskim i  kształcąc się wojskowo 
pod kierunkiem Józefa Piłsudskie-
go, zespolił oba te zainteresowania 
w  postaci studium bibliograficznego 
psychologii walki i  wojska34. Zaczął 
poszukiwać materiałów w  literaturze zagranicznej dotyczących psycholo-
gii walki, wojny i  wojska. Zdał sobie wówczas sprawę, że piśmiennictwo 
z  tego zakresu nie było w  żaden sposób usystematyzowane, a  w  podręcz-
nikach, katalogach bibliotecznych i księgarskich nie było działu poświęco-
nego psychologii wojskowej. Postanowił więc zgromadzić materiał biblio-
graficzny z  tej dziedziny, aby ułatwić sobie i kolegom pracę nad zdobywa-
niem wiadomości z  tej tematyki. Początkowo zestawienie, liczące ok. 1000 
opisów, miało być wydane przez CBW w 1926  r., jednak gdy z propozycją 
opublikowania bibliografii wystąpiło Towarzystwo Wiedzy Wojskowej (da-
lej TWW), Gąsiorowski postanowił uzupełnić i  na nowo uporządkować 

33 H. Bayne, I. Bry, Bibliographic approach to establishment of a psychiatric library, „Bulletin 
of the Medical Library Association” 1951, z. 4, s. 277.
34 J. Gąsiorowski, Przedmowa [w:] Bibliografia psychologii wojskowej, Warszawa 1938, s. IX. 
Zainteresowanie psychologią wojskową towarzyszyło Gąsiorowskiemu do końca życia. Niejako 
zwieńczeniem jego aktywności i badań w tej dziedzinie była praca Zadania i rozwój psychologii 
wojskowej, która ukazała się w 1946 r. we Włoszech nakładem Towarzystwa Wiedzy Wojskowej 
2 Korpusu. Zob. A. Zieliński, Książka polska we Włoszech. Repertuar wydawniczy Drugiego Kor-
pusu i oficyn z jego orbity, 1944–1947, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2003, s. 323.

Karta tytułowa Bibliografii psychologii woj-
skowej, Warszawa 1938. Źródło: Biblioteka 

Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie
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zebrany materiał bibliograficzny, zwłaszcza że po zakończeniu I wojny świa-
towej ilość publikacji z zakresu psychologii wojskowej znacznie się zwięk-
szyła. Bibliografia psychologii wojskowej została wydana w Warszawie przez 
Wydawnictwo Sekcji Psychologii TWW w roku 1938. Niewielki wcześniej 
materiał miał przekształcić się w olbrzymie dzieło, liczące 779 stron i zawie-
rające 6 382 pozycje bibliograficzne. 

Gąsiorowski pragnął swoją Bibliografią obudzić żywsze zainteresowanie 
wiedzą wojskową, a także ułatwić orientację w różnorodnych zagadnieniach 
tej dziedziny osobom, które zdawały sobie sprawę z  doniosłej roli, jaką 
mogła odegrać psychologia w organizacji polskiej armii i przyszłej wojnie. 
Bibliografia przeznaczona była nie tylko dla osób specjalizujących się w ba-
daniu psychologii wojskowej i  instruktorów armii, ale także dla wszystkich 
tych oficerów, którzy interesowali się nauką. 

Zakres Bibliografii psychologii wojskowej był bardzo bogaty, poza psycho-
logią wojskową (w węższym rozumieniu tego terminu t.j. psychologii żoł-
nierza, armii, walki i wojny, zagadnień wyszkolenia i wychowania wojsko-
wego oraz rozkazodawstwa wojskowego) obejmowała prace z zakresu psy-
chologii ogólnej, zagadnienia najważniejsze dla wojska, jak strach, odwaga, 
zmęczenie, honor itp., a nadto dzieła zasadniczo wiążące się z psychologią 
wojskową z zakresu innych dyscyplin, jak psychotechnika, medycyna woj-
skowa, filozofia i socjologia wojny itd. 

Bibliografia rejestrowała piśmiennictwo polskie i obce opublikowane od 
początku XIX w. do 1933 r. Prace wcześniejsze z XVII i XVIII w. odnoto-
wane zostały tylko w wyjątkowych wypadkach. Około 90% stanowiły pozy-
cje z  lat 1900–1933. Uwzględniono przy tym obok prac pisanych w języku 
polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim również 
pisane w językach: bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, hiszpańskim, 
holenderskim, litewskim, portugalskim, rumuńskim, serbskim i  węgier-
skim, czym się ta bibliografia od innych korzystnie wyróżniała. Rejestra-
cją objęto wydawnictwa zwarte, jak też artykuły z czasopism i wydawnictw 
zbiorowych oraz rozprawy z  dzieł zbiorowych. Pod względem piśmienni-
czym Bibliografia uwzględniała: encyklopedie, publicystykę, sprawozdania, 
recenzje, polemiki, literaturę piękną, pamiętniki, dzienniki wojenne i  po-
wieści dotyczące przeżyć żołnierzy w walce. 

Zasadniczo Gąsiorowski ograniczył się do odnotowania ważniejszych 
pozycji, które stanowiły istotny materiał do studiowania psychologii wojsko-
wej. Aby nie zwiększać objętości bibliografii, autor pominął opisy wszyst-
kich wydań i  cytował w zasadzie tylko te najłatwiej dostępne, zaznaczając 
ewentualnie inne wydania, o  ile różniły się one zasadniczo od wcześniej-
szych edycji. Było to właściwe z punktu widzenia zadań informacyjnych, ale 
można to było traktować jako mankament z punktu widzenia dokumentacji 
historycznej. 
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Zasady i forma opisu bibliograficznego właściwie nie zmieniły się w po-
równaniu z wcześniejszymi bibliografiami. Jako regułę Gąsiorowski przyjął 
pomijanie formatu w  opisie książek, ponieważ – jak pisze – „informacja 
ta jest zbędna, ponieważ przeważnie część książek ma format normalny 
(8°)”35. Przekonywującym zabiegiem, wcześniej nie stosowanym przez au-
tora, było wprowadzenie w opisach utworów z prac zbiorowych formułek 
typu „drukowane w:”, „zawarte w wydaw.”, „w:”, które w widoczny sposób 
odróżniły zapis utworu od zapisu artykułu z czasopism36.

Większość pozycji bibliograficznych zaopatrzona została w  adnotacje 
objaśniające. Charakter adnotacji wskazywał na to, że wiele opisów zrobił 
Gąsiorowski na podstawie autopsji. Obok adnotacji księgoznawczych, infor-
mujących o związkach bibliograficznych publikacji, odbitkach, przedrukach, 
streszczeniach, obficie towarzyszyły opisom adnotacje treściowe, zwłaszcza 
przy pozycjach obcojęzycznych. 

Bibliografii nadano układ alfabetyczny według nazwisk autorów i pierw-
szych rzeczowników tytułu dzieł anonimowych. W obrębie hasła autorskie-
go pozycje bibliograficzne uporządkowane zostały alfabetycznie według 
tytułów prac. W jeden wspólny szereg wraz z hasłami alfabetycznymi wto-
pione zostały odsyłacze autorskie i tytułowe, ułatwiające dotarcie do poszu-
kiwanej pozycji. Zastosowany sposób porządkowania materiału bibliogra-
ficznego został pozytywnie oceniony przez recenzentów37.

Aby ułatwić czytelnikowi poszukiwanie informacji zaopatrzył Gąsiorow-
ski swoje dzieło w dwa indeksy: autorów polskich i przedmiotowy („Zesta-
wienie rzeczowe”). Indeks autorów polskich objął 305 haseł autorskich i 608 
tytułów dzieł anonimowych. Dodatkowo pod hasłem „Anonim” wykazano 
30 prac polskich autorów, których nazwisk nie zdołano ustalić. Szczegól-
nie cenny był indeks przedmiotowy, gdyż ułatwiał poszukiwania materia-
łów pod kątem ich treści (około 430 haseł). Hasła rzeczowe występujące 
w indeksie „stanowią – jak pisze autor – pewnego rodzaju skrót, ponieważ 
bibliografia zajmuje się psychologią wojskową, należałoby przy każdym ha-
śle dodać «psychologia» , a więc np. zamiast walka, żołnierz itp. psychologia 
walki, psychologia żołnierza”38. Sprawność informacyjną indeksu podnosi-
ły odsyłacze całkowite (od synonimów) i odsyłacze uzupełniające (do ha-
seł pokrewnych). Gąsiorowski jako autor był zainteresowany upowszech-
nieniem bibliografii za granicą. Dlatego zaopatrzył Bibliografię nie tylko 
w  przedmowę w  języku francuskim, ale podawał hasła rzeczowe w  tym 
języku.

35 J. Gąsiorowski, Przedmowa..., s. XV. 
36 A. Matczuk, Polskie bibliografie..., s. 262–263.
37 A. Dryjski, „Nowa Książka” 1938, s. 1, 6.
38 J. Gąsiorowski, Przedmowa..., s. XIV. 
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Pod względem edytorskim Bibliografia psychologii wojskowej sporzą-
dzona została wzorowo. Obok przedmowy w języku polskim i francuskim, 
spisu treści zaopatrzona została w wykaz skrótów występujących w opisach 
oraz spis wykorzystanych czasopism wraz z ich skrótami. 

Istotnym wzbogaceniem dzieła była graficzna prezentacja danych sta-
tystycznych zestawionych materiałów, zamieszczona na końcu Bibliografii. 
Wykres słupkowy obrazował rozwój ilościowy piśmiennictwa z psychologii 
wojskowej do roku 1933 po względem formy wydawniczej (książki, artyku-
ły), z rozbiciem według języków i według daty wydania.

Ogółem w Bibliografii zarejestrowano 6382 tytuły pozycji, w  tym 2666 
książek (42%) i 3716 artykułów (38%). 

Podział pozycji według języków przedstawiał się następująco: 
Niemiecki – 941 (książki) + 897 (artykuły) = 1839 (28,4%)
Francuski – 936 + 650 = 1586 (24,9%)
Rosyjski – 259 + 654 = 913 (14, 4%)
Angielski – 152 + 628 = 780 (12,3%)
Polski – 258 + 407 = 665 (10,5%)
Włoski – 68 + 240 = 308 (4,9%)
Różne – 52 + 240 = 292 (4,6%).
Podział pozycji według czasu ogłoszenia:
Wiek XVII–XVIII – 18 (0,3%)
1801–1872 – 76 (1,2%)
1873–1906 – 570 (8,9%)
1907–1914 – 763 (12,0%)
1915–1933  – 4955 (77,6%).
Krytyka naukowa powitała z entuzjazmem ukazanie się Bibliografii. Re-

cenzje podkreślały przede wszystkim nowatorski charakter dzieła, zwracały 
uwagę na jego nieodzowność i przydatność w badaniach naukowych. Bar-
dzo dobitnie podkreślano w ocenach Bibliografii, że wychodzi ona naprze-
ciw potrzebom rodzącego się w Polsce doniosłego działu – psychologii woj-
skowej. Tadeusz Nałęcz pisał m.in.: „Jako dyscyplina bardzo młoda, psycho-
logia wojskowa nie miała dotąd nie tylko w Polsce, lecz i w Europie swojej 
bibliografii. Dopiero kapitalne dzieło gen. Gąsiorowskiego stwarza podwa-
liny, umożliwiające szerszym zastępom badaczy studia w tym zakresie”39.

Na ten sam aspekt zwracał uwagę w swojej recenzji wybitny fenomeno-
log i  psycholog Leopold Blaustein: „Całe wydawnictwo owiane jest wiarą 
w trafność motta, którymi są słowa Józefa Piłsudskiego: Podstawą armii jest 
dusza prostego żołnierza. We wszystkich szczegółach gruntownie przemyśla-
nego układu książki uwidacznia się chęć pomocy w poszukiwaniu praw tej 
duszy specjalistom–psychologom i  wychowawcom wojskowym. Nie myśli 

39 T. Nałęcz, Psychologia wojskowa, „Wiadomości Literackie” 1938, nr 13, s. 4.
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autor tylko o polskich uczonych i oficerach, bo tekst francuski wielu obja-
śnień służyć ma udostępnieniu bibliografii również osobom, nie znającym 
języka polskiego”40. Przy okazji wyrażał żal, iż nie dokonano selekcji poda-
nych pozycji bibliograficznych z punktu widzenia ich wartości i nieodzow-
ności ich uwzględniania przez pracowników naukowych za pomocą np. jed-
nej czy więcej gwiazdek przy ważniejszych tytułach.

Pochwalił dzieło również Albert Dryjski, docent psycholog eksperymental-
nej i wychowawczej Uniwersytetów Warszawskiego i Poznańskiego, stwierdza-
jąc: „Praca Gąsiorowskiego jest nadzwyczaj sumienna i wyczerpująca. Można 
by tylko zrobić małe zastrzeżenie, a mianowicie, że tytuł jej brzmi zbyt skrom-
nie, gdyż bierze ona pod uwagę dzieła nieposiadające bezpośredniego związku 
z psychologią”41. Jednocześnie zaapelował, aby autor zechciał dzieło dokończyć 
tzn. opracował także bibliografię, która ukazała się po 1933 r. 

O wartości merytorycznej i oryginalności problemowej Bibliografii psy-
chologii wojskowej świadczy fakt, iż znalazła się ona w  kanonie lektur za-
lecanych nauczycielom propedeutyki filozofii przez konferencję regionalną 
zorganizowaną przez Sekcję Psychologiczną Towarzystwa Wiedzy Wojsko-
wej we Lwowie w 1938  r.42

Podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu praca Gąsiorowskiego 
wywołała również szerokie zainteresowanie wśród uczonych zagranicznych 
w  związku z  rozwojem badań z  zakresu psychologii wojny, walki i  woj-
ska43. Szczególne zaciekawienie wzbudziła ona w  Stanach Zjednoczonych. 
W 1941 r. ukazał się numer specjalny „Psychological Bulletin” poświęcony 
w całości różnym aspektom psychologii wojskowej, w którym często przy-
woływano Bibliografię Gąsiorowskiego44. Co więcej, zamieszczone w  niej 
zestawienia statystyczne stały się przedmiotem szczegółowej analizy ame-
rykańskiego psychologa Heinza L. Ansbachera45. O dużej poczytności i po-
pularności dzieła świadczył fakt przetłumaczenia indeksu rzeczowego na 
język angielski przez Ansbachera; indeks pojawił się na mikrofilmie dzieła, 
sprzedawanym przez Uniwersytet Browna46. 

Janusz Gąsiorowski pozostawił po sobie opracowania bibliograficzne 
o  trwałej wartości, stanowiące poważną pozycję w  dorobku bibliografii 

40 L. Blaustein, Z psychologii wojskowej, „Przegląd Współczesny” 1938, t. 63, s. 140–141. 
41 A. Dryjski, „Nowa Książka” 1938, s. 1, 6.
42 L. Blaustein, Psychologia wojskowa a nauczanie psychologii w szkole, „Dziennik Urzędowy 
Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego” 1939, nr 2, s. 52–54.
43 H. F. Tecoz: Verschiedene Aspekte der Militärpsychologie, „Allgemeine Schweizerische Mi-
litärzeitung” 1944, z. 5, s. 434; H. Bayne, I. Bry: Bibliographic approach..., s. 274–283.
44 Zob. „Psychological Bulletin” 1941, nr 6. 
45 H. L. Ansbacher, The Gąsiorowski Bibliography of military psychology, ibidem, s. 505–508.
46 H. Bayne, I. Bry, Bibliographic approach..., s. 276.
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polskiej, której służył z oddaniem przeszło czterdzieści lat. Należy podkre-
ślić, że stworzył niezastąpione źródła informacji wojskowej dla współcze-
snych i  przyszłych pokoleń. Jego dzieł bibliograficznych nie sposób prze-
cenić. Działalność bibliograficzna Janusza Gąsiorowskiego zapewniła mu 
w  historii bibliografii i  nauki polskiej trwałe i  ważne miejsce. Łączy ona 
w  sobie cechy patriotyzmu zaangażowanego w  odzyskanie niepodległości 
przez Polskę i  oddania dokumentacji bibliograficznej piśmiennictwa woj-
skowego. Nad metodą bibliograficzną Gąsiorowski pracował stale, udosko-
nalając ją, aby przekazać użytkownikowi wartościowe i funkcjonalne narzę-
dzie informacji. Prace Gąsiorowskiego znalazły powszechne uznanie i  ak-
ceptację nie tylko na gruncie polskim, ale także za granicą.

STRESZCZENIE

Alic ja  Matczuk, Generał i bibliograf. Janusz Tadeusz Gąsiorowski  
(1889–1949)

Generał Janusz Tadeusz Gąsiorowski (1889–1949) zapisał się na trwałe w  hi-
storii bibliografii polskiej i  dziejach wojskowości jako autor pierwszych samoist-
nych bibliografii wojskowych. Głównymi dziedzinami jego zainteresowań stały się 
bibliografia polskiego piśmiennictwa wojskowego i powstanie styczniowe, do któ-
rych dołączyła później psychologia wojskowa. W latach 1921–1923 wspólnie z Ka-
zimierzem Daszkiewiczem opublikował Polską bibliografię wojskową, stanowiącą 
podstawową bibliografię piśmiennictwa wojskowego wydanego od XVI w. do roku 
1920. W 1923 r. ukazała się Bibliografia druków powstania styczniowego 1863–1865 
upamiętniająca 60. rocznicę tego ważnego wydarzenia. Jednak największy rozgłos 
i  uznanie przyniosła Gąsiorowskiemu Bibliografia psychologii wojskowej (1938). 
Była to wówczas najbardziej obszerna publikacja bibliograficzna z  tego zakresu 
na świecie. Podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu dzieło to cieszyło się 
dużym zainteresowanie wśród uczonych zagranicznych, zwłaszcza amerykańskich, 
w związku z rozwojem badań z zakresu psychologii wojny, walki i wojska.

Słowa k luczowe:  Janusz Tadeusz Gąsiorowski, bibliografia wojskowa – histo-
ria, bibliografia w okresie międzywojennym

SUMMARY 

Alic ja  Matczuk, General and bibliographer.  
Janusz Tadeusz Gąsiorowski (1889–1949)

General Janusz Tadeusz Gąsiorowski (1889–1949) earned an outstanding posi-
tion in the history of Polish bibliography as the author of the first self-contained 
bibliographies of military history. The main areas of his interest were bibliogra-
phy of Polish military literature, January Uprising and later military psychology. In 
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1921–1923 he published Polish military bibliography jointly with Kazimierz Dasz-
kiewicz which became cornerstone bibliography of military affairs published be-
tween 16th century and 1920s in Poland. In 1923, Bibliography of the printouts of 
January Insurrections 1863–1865 was published, commemorating the 60th anniver-
sary of this important event. However, the greatest publicity and recognition was 
given to Gąsiorowski’s Bibliography of military psychology (1938), the most compre-
hensive bibliographic publication in this field worldwide. During the Second World 
War and after its end, the work enjoyed great interest among foreign scholars, espe-
cially American, researching into psychology of war, combat and army.

Key words : Janusz Tadeusz Gąsiorowski, bibliography of the military history, 
bibliography in the 20s and 30s. 

РЕЗЮМЕ

Алиция Мат ч у к. Генерал и библиограф. Януш Тадеуш 
Гонсёровски (1889–1949)

Генерал Януш Тадеуш Гонсёровски (1889–1949) навсегда вписался в исто-
рию польской библиографии и военных событий как автор первых независи-
мых военных библиографий. Главными сферами его интересов стали библи-
ография польской военной письменной словесности и январское восстание, 
к которым присоединилась позднее военная психология. В 1921–1923 гг. сов-
местно с Казимежем Дашкевичем он опубликовал Польскую военную библи-
ографию, являющуюся основной библиографией военной письменной слове-
сности, изданной с XVI века до 1920 г. В 1923 г. была издана Библиография 
печатных материалов январского восстания 1863–1865, в память о  60-ой го-
довщине этого важного события. Однако самую сильную реакцию и призна-
ние Гонсёровского спровоцировала Библиография военной психологии (1938). 
В то время это была самая полная библиографическая публикация в мире, 
связанная с этой темой. Во время Второй мировой войны и после ее оконча-
ния этот труд вызывал огромную заинтересованность заграничных ученых, 
особенно американских, в связи с развитием исследований в области психо-
логии войны, борьбы и армии.

Ключевые слов а:  Януш Тадеуш Гонсёровски, военная библиография – 
история, библиография в межвоенный период



Materiały źródłowe



Janusz Morkowski

Batalion Obrony Narodowej „Starogard” 
(82 batalion piechoty) 1937–19391

Sytuacja polityczna Polski przed wrześniem 1939  roku

22 marca 1939 r. rząd niemiecki wystosował wobec Polski ultimatum, 
żądając włączenia Gdańska do III Rzeszy i  prawa do poprowadzenia eks-
terytorialnej autostrady i  linii kolejowej przez polskie Pomorze, mających 
połączyć Prusy Wschodnie z resztą Niemiec. Żądanie to zostało przez Pol-
skę odrzucone. 26 marca Wielka Brytania zaproponowała Polsce bezwarun-
kowe gwarancje niepodległości, a  kilka tygodni później Wielka Brytania, 
Francja i Polska podpisały sojusz militarny.

6 kwietnia ogłoszono polsko-brytyjską deklarację o  wzajemnych gwa-
rancjach na wypadek zagrożenia jednej ze stron. 13 kwietnia 1939 r. Fran-
cja udzieliła Polsce podobnych gwarancji. W nocie z  27 kwietnia 1939 r. 
Niemcy wypowiedziały Polsce układ o nieagresji z 1934 r. Konflikt zbrojny 
z III Rzeszą stawał się coraz bardziej prawdopodobny.

1 Redakcja zdecydowała o  publikacji tekstu Janusza Morkowskiego w  dziale „Materiały 
źródłowe” ze względu na jego źródłowy charakter. Opracowanie to, powstałe przed laty, 
a  w  ostatnim czasie poprawione i  uzupełnione wielkim nakładem pracy Autora, posiada 
mankamenty natury warsztatowej, które obecnie są trudne do zniwelowania. Jest to jednakże 
niezwykle cenny przyczynek do dziejów kampanii polskiej 1939  r., a o jego wartości świad-
czy to, że został on napisany w oparciu o źródła wywołane – relacje z wielkim pietyzmem 
zebrane na przestrzeni wielu lat. Autor, rocznik 1930, syn oficera rezerwy, choć przez długie 
lata był kustoszem i dyrektorem Muzeum Polskiego w Rapperswilu, nie jest zawodowym hi-
storykiem, niniejszy tekst zaś powstał jako hołd Autora dla jego ojca, por. rez. piech., a w ży-
ciu cywilnym sędziego, Feliksa Morkowskiego, poległego w  obronie Warszawy, oraz jego 
podkomendnych i towarzyszy broni [przypis red.].
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Narodziny Obrony Narodowej

O awanturniczych deklaracjach Hitlera, forsownych zbrojeniach nie-
mieckich i ciągłym wzroście siły militarnej III Rzeszy alarmowały w Polsce 
władze wojskowe już w 1936 r. Sprawa wzmocnienia obronności kraju sta-
wała się pilna. Zadanie to trzeba było wykonać przy niewielkich środkach 
finansowych,  w  warunkach słabo rozwiniętego przemysłu zbrojeniowego 
i  braku odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej, dysponując jednak 
ogromnym potencjałem ludzkim przydatnym do obrony kraju.

Trafne rozwiązanie tego problemu przedstawił w  swoim referacie 
10  grudnia 1936 r. płk Julian Skokowski2. Analizując hipotetyczny przebieg 
wojny, wskazał na bardzo trudną sytuację polskiego Pomorza wynikającą 
ze szczupłości znajdujących się tam sił i  środków. Po analizie sytuacji de-
mograficznej doszedł do wniosku, że oprócz rezerwistów objętych planami 
mobilizacyjnymi do wzmocnienia obrony tego obszaru można by jeszcze 
użyć ok. 90 tys. mężczyzn z Pomorza. Z tych znacznych zasobów ludzkich 
proponował sformować 2–3 dywizje piechoty i co najmniej jedną brygadę 
kawalerii. Kadrę oficerską postulował powołać z kół Związku Rezerwistów. 
Nowo sformowane dywizje miały mieć strukturę terytorialną i działać w ra-
mach organizacji paramilitarnych3.

Nową strukturę wojskową – Obronę Narodową (ON) utworzono na 
podstawie rozkazu ministra spraw wojskowych z  26 marca 1937 r. Liczba 
rezerwistów była bardzo duża i nie można było włączyć jednostek Obrony 
Narodowej do wojsk regularnych, brakowało bowiem sprzętu dla jednostek 
etatowych. Ponieważ istniały pewne nadwyżki broni ręcznej i maszynowej, 
postanowiono utworzyć z  jednostek ON pewien rodzaj wojsk pomocni-
czych, nadając im charakter terytorialnie zorganizowanej milicji. Dowód-
cami od kompanii wzwyż mieli być oficerowie zawodowi, głównie dotych-
czasowi obwodowi i  powiatowi komendanci przysposobienia wojskowego 
(PW).

Po kilkumiesięcznym okresie eksperymentalnym latem 1937 r. zdecy-
dowano, że oddziały ON nie będą skoszarowane. Nowo sformowane od-
działy postanowiono tworzyć w tym terenie, z którego pochodzili poboro-
wi. Faktyczny proces organizacji kompanii i plutonów Obrony Narodowej 
rozpoczął się dopiero późną jesienią 1937 r. Od października do połowy 
grudnia tegoż roku przeprowadzono w poszczególnych batalionach ON ze-
brania organizacyjne. Pierwsze zebrania publiczne z  udziałem społeczeń-
stwa odbywały się od stycznia 1938 r. Miały one charakter propagandowy 

2 Julian Skokowski w Ministerstwie Spraw Wojskowych odpowiadał za szkolenie rezerwi-
stów Wojska Polskiego.
3 K. Pindel, Obrona Narodowa 1937–1939, Warszawa 1979, s. 13–14.
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(wzbudzenie sympatii i poparcia moralnego dla ON), na których informo-
wano społeczeństwo o zadaniach ON.

Największą jednostką Obrony Narodowej była brygada, która składała 
się z dowództwa, sztabu, pododdziałów łączności i rozpoznania, baterii lub 
plutonu artylerii oraz z  czterech lub więcej batalionów piechoty. Batalion 
tworzyły: dowództwo, drużyna łączności, pododdział kolarzy, 2–4 kompa-
nie strzeleckie, pododdział cekaemów i ewentualnie inne pododdziały spe-
cjalne. Żołnierze przechowywali swoje sorty mundurowe w domu, uzbroje-
nie i amunicję pobierali przed ćwiczeniami i w trakcie mobilizacji z maga-
zynu batalionu ON.

Obrona Narodowa na Pomorzu

Na terenie ówczesnego województwa pomorskiego zostały sformowane 
trzy brygady Obrony Narodowej:
–  Morska – na Wybrzeżu w  składzie pięciu batalionów typu IV („Gdy-

nia-1”, „Gdynia-2”, „Gdynia-3”, „Kartuzy” i „Kaszuby”);
–  Chełmińska – dwa bataliony typu II („Kcynia” i  „Nakło”) oraz cztery 

typu IV („Bydgoszcz”, „Brodnica”, „Grudziądz” i  „Jabłonowo”). Zostały 
one przydzielone do 4 Dywizji Piechoty i 16 DP lub 9 DP i 15 DP albo 
też weszły w skład oddziałów wydzielonych;

–  Pomorska – sześć batalionów (zob. poniższy opis).

Ćwiczenia oficerów rezerwy w Centralnej Szkole Strzelniczej w Toruniu w 1928–1930, 
m.in. ppor. Feliks Morkowski. Źródło: zdjęcie ze zbiorów autora
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Brygady Chełmińska i  Pomorska były podporządkowane Dowództwu 
Okręgu Korpusu (DOK) nr VIII w Toruniu. Dowódcą Pomorskiej Brygady 
ON był płk Tadeusz Majewski. Siedziba dowództwa brygady mieściła się 
w Świeciu. Jej bataliony należały do jednych z najstarszych jednostek tego 
typu (II i III), tzn. takich, które zostały zorganizowane już wcześniej i były 
stosunkowo lepiej uzbrojone od późniejszych batalionów typu IV. Dlatego 
też plan mobilizacyjny przewidywał ich taktyczne wykorzystanie jako bar-
dziej wartościowych bojowo jednostek niż bataliony ON typu IV. Miały one 
być użyte na równi z normalnymi batalionami piechoty i w dniu rozpoczę-
cia mobilizacji 24 sierpnia 1939 r. zostały na Pomorzu oznaczone numera-
mi od 81 do 864. 

Batalion Obrony Narodowej „Starogard”5

Organizację i dowództwo Batalionu ON „Starogard” powierzono na po-
czątku 1937 r. dotychczasowemu komendantowi obwodu Przysposobienia 
Wojskowego „Starogard” kpt. Emilowi Niemcowi – do 1936 r. adiutantowi 
2 batalionu strzelców (2 bs) w Tczewie6, w 1938 r. awansowanemu na sto-
pień majora.

Adiutantem Batalionu ON „Starogard” był nauczyciel ppor. rez. Jerzy 
Wiaźmin z 65 pp. W okresie mobilizacji funkcję tę przejął por. sł. st. Ma-
rian Spławski z  2 bs. Lekarzem batalionu został ppor. rez. Franciszek Po-
łom, lekarz w  Starogardzie. Pododdziałem łączności dowodził ppor. rez. 
Wacław Adam Rokitowski, a  pododdziałem zwiadowców kolarzy – ppor. 
rez. Edmund Sadowski. Oficerem gospodarczym i płatnikiem batalionu był 
ppor. rez. Józef Chmielecki. Szefostwo batalionu i kancelarię objął w 1937 r. 
st. sierż. Romuald Sosnowski, odkomenderowany z 2 bs podobnie jak pod-
oficer żywnościowy batalionu st. sierż. Walerian Kłos, który przejął 1 stycz-
nia 1939 r. opiekę nad magazynami PW – które mieściły się w „Prochowni” 
przy ul. Nowowiejskiej w  Starogardzie – oraz magazynami żywnościowy-
mi, zasilanymi przez 2 bs. W dniu rozpoczęcia mobilizacji do batalionu 
przybył por. sł. st. Roman Siemek, oficer Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla 

4 Podobnie było na Śląsku, tam bataliony otrzymały numery od 50 do 58.
5 Prócz danych w bibliografii, informacje o organizacji i składzie osobowym baonu ON, 
a także o niektórych jego działaniach po 31 VIII 1939 r. podaje m.in. Konrad Ciechanow-
ski w  notatkach z  relacji ustnych: Emila Niemca 4 IX 1959  r., Romualda Sosnowskiego 
11 VI 1959 r. i Kazimierza Zaremby 17 VIII 1959 r. Dalsze informacje o obsadzie baonu 
w liście oddz. ZBOWiD w Starogardzie z 17 X 1970 do mjr. [imię nieznane] Czajkowskie-
go. Wszystkie wymienione dokumenty przechowywane są w Sopocie, w Dziale Naukowym 
Archiwum Muzeum Stutthofu w Gdańsku. 
6 Funkcję adiutanta 2 batalionu strzelców po kpt. Niemcu przejął kpt. Józef Rosiek, rodem 
z Małopolski.
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Małoletnich nr 17 w Lubawie, przewidziany pierwotnie na dowódcę plutonu 
zwiadowców kolarzy. Dowódca batalionu mjr Niemiec powierzył mu jed-
nak funkcję oficera taborowego.

Dowództwo batalionu miało siedzibę w pomieszczeniach Biura Obwodu 
Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego w zabudowaniach 
Polskiego Monopolu Spirytusowego przy ul. Skarszewskiej. Żołnierze bata-
lionu pochodzili zwykle z miast powiatowych, w których organizowały się 
ich kompanie (ze Starogardu, Skarszew, Gniewu i Pelplina) lub z najbliższej 
okolicy. Wyjątkiem była kompania oraz pluton cekaemów, które pod ko-
niec marca 1939 r. przysłano do Starogardu z 3 batalionu strzelców (3  bs) 
w  Rembertowie. Dowódcami kompanii i  batalionów ON byli oficerowie 
zawodowi odkomenderowani z  pułków piechoty danego okręgu korpusu. 
Dowódcami plutonów i służb baonu byli natomiast oficerowie rezerwy po-
woływani na ćwiczenia.

1 kompania

Latem 1937 r. w  Starogardzie organizowała się 1 kompania strzelecka 
ON. Jej dowódcą został kpt. sł. st. Stefan Śliwa, który pełnił równocześnie 
obowiązki komendanta powiatowego PW i WF w Starogardzie. W okresie 
mobilizacji kpt. Śliwa objął dowodzenie III batalionem 144 pprez. Jego na-
stępcą został kpt. Mieczysław Teodorczyk z 14 pp we Włocławku. Dowód-
cą I plutonu był ppor. rez. Zenon Maciejewski (od wiosny 1937 do końca 
1938  r.), a następnie ppor. rez. Wojciech Reszka8. Dowódcą II plutonu był 
por. rez. Nowak9 (od lata do końca 1937  r.), a  po nim ppor. rez. Bernard 
Puppel z Kocborowa. III pluton pochodził ze Skarszew, jego dowódcy nie 
udało się ustalić. Przydziały do 1 kompanii otrzymali także dwaj podofice-
rowie zawodowi z 2 bs: st. sierż. Antoni Szkoła – jako szef kompanii, plut. 
Stefan Kosobudzki – jako podoficer mundurowy.

2 kompania

Pierwotnie 2 kompania Batalionu ON „Starogard” organizowała się 
w Tczewie. Jej dowódcą był kpt. sł. st. Julian Tarnawski z 66 pp w Chełmnie. 
Po przybyciu do Starogardu kompanii rezerwistów z 3 bs w Rembertowie 

7 Szkoła Podoficerska Piechoty dla Małoletnich nr 1 funkcjonowała w Koninie do 1938  r., 
po czym została przeniesiona do Lubawy na Pomorzu (obecnie województwo warmińsko-
-mazurskie).
8 T. Kryska-Karski, Materiały do historii Wojska Polskiego, Londyn 1983, z. 8. Autor poda-
je, że mógłby to być także Albert Kazimierz Reszka.
9 Imienia nie dało się ustalić.
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Batalion ON „Starogard” przestał się zajmować kompanią tczewską. Od 
wiosny 1939 r. kompania ON w Tczewie była jednostką do dyspozycji 2  bs 
i  miała za zadanie osłaniać działania wojenne tegoż batalionu w  Tczewie. 
W pierwszych dniach września 1939 r. źle uzbrojona broniła Tczewa na jego 
zachodnim przedpolu pod Rokitkami. Następnie wycofała się w kierunku 
Świecia10. Nie do końca jest znana jej obsada oficerska. W niemieckim ar-
chiwum wojskowym zachował się raport agenta niemieckiego w  Tczewie 
z 20 maja 1939 r. Informował on kontrwywiad niemiecki o stanie i działa-
niach właśnie tej kompanii ON w Tczewie11.

W czasie marcowej mobilizacji po 23 marca 1939 r. w  miejsce tczew-
skiej kompanii ON przybyła z 3 bs w Rembertowie do Starogardu kompa-
nia strzelecka pod dowództwem ppor. sł. st. Michała Chomickiego (ok. 100 
osób). Została ona wcielona do batalionu jako 2 kompania. Składała się wy-
łącznie z rezerwistów starszego rocznika powołanych na czterotygodniowe 
ćwiczenia, przede wszystkim z rejonu Warszawy. Wraz z nią przybyło czte-
rech podoficerów zawodowych i starszy strzelec podchorąży rezerwy. Nową 
kompanię zakwaterowano w koszarach 2 Pułku Szwoleżerów (2 p. szwol.), 
starając się zachować w dyskrecji fakt, że dokonano reorganizacji batalionu. 
Dowództwo 2 kompanii przejął w  początkach marca 1939 r. przejściowo 
por. sł. st. Marian Spławski, odkomenderowany z 2 bs w Tczewie. 24 sierp-
nia 1939 r. dowodzenie kompanią objął dotychczasowy jej dowódca z 3 bs 
w Rembertowie por. sł. st. Antoni Marian Tysowski. W tym samym czasie 
dowódca batalionu powierzył funkcje dowódców plutonów ppor. rez. Wa-
lentemu Macidłowskiemu i ppor. rez. Leonowi Gończowi. Kompania zosta-
ła uzupełniona oficerami i żołnierzami z rejonu Starogardu12.

3 kompania

W Gniewie nad Wisłą, odległym 32 km od Starogardu, organizowała się 
3  kompania13. Jej kontakt z pozostałymi jednostkami Batalionu ON „Starogard” 
był w związku z tym utrudniony. Żołnierze I plutonu tej kompanii pochodzili 
z Gniewa, II plutonu – z Pelplina, a III – ze wsi położonych na północ od Gnie-
wu: Rudno, Szprudowo i  Walichnowy. Kompania ta dołączyła do batalionu 

10 M. Kargul, Zapomniany oddział tczewskiego września 1939 roku. 2 kompania 82 batalio-
nu piechoty, „Teki Kociewskie” 2012, nr 6, s. 134–150; K. Ciechanowski, Armia „Pomo-
rze” 1939, Warszawa 1982, s. 179.
11 Na podstawie materiałów z Bundesarchiv-Militärarchiv we Fryburgu Bryzgowijskim (da-
lej: BA-MA), sygn. OKW 1128-2445/559 Abw.-104, kopia w zbiorach autora. 
12 List Mariana Spławskiego do autora, Londyn, 29 IV 1970  r., zbiory autora.
13 W Gniewie był dyslokowany II batalion 65 pp (II/65 pp) z Grudziądza, z 16 DP, której 
dowództwo stacjonowało również w Grudziądzu.
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w Starogardzie dopiero 24 sierpnia 1939 r. Dowódcą kompanii był kpt. sł. st. 
Wincenty Warszawski, dowódcą I plutonu – por. sł. st. Konstanty Ostrowski, 
II  – por. rez. Franciszek Czerwiński, III – por. rez. Marian Wojak. Inny dowód-
ca plutonu, por. rez. Walter Blank, został w dniu rozpoczęcia mobilizacji usu-
nięty z szeregów Wojska Polskiego. Mimo że był obywatelem polskim, polskim 
oficerem rezerwy i urzędnikiem zarządu miasta Starogard, jako pochodzący 
z rodziny niemieckiej został uznany za osobę o ograniczonym zaufaniu14.

Uzbrojenie kompanii strzeleckich15

Kompanie strzeleckie baonu, liczące od 150 do 180 osób, były uzbro-
jone w pięciostrzałowe karabiny Mausera kal. 7,92 mm wz. 98a i karabin-
ki kal. 7,92 mm wz. 29. Według Kazimierza Zaremby na strzelca batalio-
nu przypadało sześć jednostek ognia amunicji (j.o. zawierała 180 naboi 
i ważyła 4,5  kg), z których połowa znajdowała się przy żołnierzu, a  reszta 
w magazynie lub w taborach. Nie jest jasne, czy strzelcy dysponowali także 
przewidzianymi w etatach erkaemami i czy byli zaopatrzeni w jakiekolwiek 
granaty ręczne. Nic nie wskazuje na to, aby batalion otrzymał działka prze-
ciwpancerne kal. 37 mm wz. 36 Bofors, o  których wspominają niektórzy 
autorzy. Jeżeli pododdziały dysponowały w  trakcie późniejszych działań 
wojennych działkami przeciwpancernymi, to była to raczej broń porzucona 
przez inne jednostki. Żołnierze ON nie mieli hełmów, nosili czapki polowe 
odpowiednie do zwykłych mundurów piechoty.

Kompania ciężkich karabinów maszynowych z plutonem 
moździerzy

Kompanię cekaemów z  miejscem postoju w  Starogardzie organizował 
i  szkolił od lata 1937 r. ppor. rez. Kazimierz Zaremba, urzędnik skarbowy 
w Starogardzie.

Pod koniec marca 1939 r. na stanowisko dowódcy został wyznaczo-
ny dotychczasowy dowódca kompanii szkolnej cekaemów 2 bs w Tczewie 
por. sł. st. Stanisław Brożek, który pozostał jednak w  2 bs w  Tczewie16, 

14 Po 1945 r. Walter Blank pozostał w  Starogardzie i  pracował, podobnie jak do 1939  r., 
w dziale budownictwa w Zarządzie Miejskim.
15 Informacje o  uzbrojeniu 82 bp pochodzą z  listów do autora por. Stanisława Brożka 
z 29  IX 1968 r. oraz st. sierż. Waleriana Kłosa z 17 XI 1969 r. Dalsze informacje: Archiwum 
Muzeum Stutthofu w Gdańsku, Dział Naukowy w Sopocie, Konrad Ciechanowski, Notatka 
z ustnej relacji ppor. rez. Kazimierza Zaremby z 17 VIII 1959 r. Kopia w zbiorach autora.
16 Ze względu na to, że wraz z  jego powołaniem do Starogardu z 2 bs odeszło do innych 
jednostek wielu oficerów służby stałej.
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a stanowisko w 82 bp objął dopiero w dniu rozpoczęcia mobilizacji batalio-
nu, tj. 24 sierpnia 1939 r. Do czasu przybycia por. Brożka kompanią ceka-
emów dowodził nadal ppor. rez. Kazimierz Zaremba. Regularna kompania 
cekaemów dysponowała 9 cekaemami, zaś kompania cekaemów baonu na 
początku wojny miała ich aż 12, a  to dlatego, że ok. 20 marca 1939 r. do 
batalionu przybył z  3 bs w  Rembertowie dodatkowy pluton z  3 cekaema-
mi. Dowódcą I plutonu był sędzia Sądu Okręgowego w Starogardzie ppor. 
rez. Feliks Morkowski17, II plutonu administrator Miejskiego Gospodarstwa 
Rolnego w Starogardzie ppor. rez. Stanisław Donaj, III plutonu ppor. Józef 
Góral, oficer polskiej marynarki handlowej rodem z Warszawy, mieszkający 
w Gdyni, oficer rezerwy 2 bs. Wszystko wskazuje na to, że dowódcą nad-
liczbowego IV plutonu był od chwili mobilizacji (MOB) ppor. rez. Kazi-
mierz Zaremba. Dowodzenie plutonem moździerzy objął w okresie mobili-
zacji dotychczasowy adiutant batalionu ppor. rez. Jerzy Wiaźmin.

Do kompanii cekaemów zostali ponadto przydzieleni 3 podoficerowie 
zawodowi z 2 bs – plut. Jan Jeżewski oraz kpr. Punkiewicz18, a do plutonu 
moździerzy – przebywający w  Starogardzie st. sierż. Stefan Kosobudzki. 
1  czerwca 1939 r. szefem kompanii cekaemów został plut. sł. st. Władysław 
Puła z 2 bs.

Uzbrojenie kompanii cekaemów z plutonem moździerzy

Kompania cekaemów Batalionu ON „Starogard” była uzbrojona19 w sta-
re, lecz sprawne niemieckie karabiny maszynowe Maxim wz. 08 nowego 
typu20, kal. 7,92 mm, z chłodzeniem wodnym i podstawą saneczkową21. Nie-
które kaemy miały celowniki optyczne. W każdym plutonie były dalmierze. 
Każdy karabin obsługiwało siedmiu żołnierzy22. Taśmy parciane z nabojami 
zawierały po 250 pocisków każda (taśmy ważyły po 7,5 kg)23. Zapas amu-
nicji na każdy cekaem liczył po cztery jednostki ognia, tzn. po 2000 naboi 
załadowanych w ośmiu taśmach (o łącznym ciężarze 60 kg). Przy karabinie 

17 W czasie mobilizacji awansowany na porucznika, co nie zostało potwierdzone dokumentami.
18 Imienia nie udało się zidentyfikować.
19 List Stanisława Brożka do autora z 29 IX 1968  r., w zbiorach autora; Archiwum Muzeum 
Stutthofu w Gdańsku, Dział Naukowy w Sopocie, Konrad Ciechanowski, Notatka z  relacji 
ustnej Kazimierza Zaremby z 17 VIII 1959  r., kopia w zbiorach autora.
20 Określenia „nowego typu” używa por. Stanisław Brożek, który był znawcą tej broni. List 
Stanisława Brożka do autora z 29 IX 1968  r., w zbiorach autora. 
21 W przeciwieństwie do podstawy stanowiącej trójnóg.
22 Funkcje w drużynie cekaemów: karabinowy (drużynowy), woźnica biedki, celowniczy, 
taśmowy, pomocniczy i dwóch amunicyjnych.
23 Istniały także taśmy zawierające tylko 100 naboi, które ważyły 3 kg.
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na biedce sprzętowej znajdowały się dwie jednostki ognia (30 kg), pozostałe 
dwie umieszczone były na biedce amunicyjnej24. Szybkostrzelność cekaemu 
wynosiła od 450 do 600 strzałów na minutę, a zasięg ognia skutecznego – 
do 800 m.

Do transportu cekaemów i amunicji służyły dwukołowe biedki o dwóch 
dyszlach na jednego konia. W wyjątkowej sytuacji, kiedy brak było czasu, 
można było strzelać bezpośrednio z  biedki, chociaż było to niewygodne 
i kąt ostrzału był ograniczony. Zazwyczaj jednak zdejmowano cekaem (cię-
żar ok. 20 kg) oraz jego podstawę saneczkową (o ciężarze ok. 32 kg) z bied-
ki i ustawiano w terenie.

W skład kompanii cekaemów wchodził także pluton uzbrojony w dwa 
moździerze kal. 81 mm Stockes-Brandt wz. 31. Moździerz składał się z lufy 
(20 kg), płyty oporowej (22 kg) i dwójnogu (18 kg). Donośność maksymal-
na moździerza wynosiła 3000 m. Pluton dysponował dwiema jednostkami 
ognia, czyli 100 granatami (o ciężarze 3,4 kg lub 6,5 kg), ważącymi łącznie 
ok. 470 kg. Każdy moździerz miał swoją biedkę sprzętową, na której była 
także jednostka ognia, pozostałe granaty przewożono na biedce amunicyj-
nej. Pluton moździerzy liczył 19 osób: dowódca–oficer, jego ordynans, oce-
niacz odległości oraz dwa działony po ośmiu żołnierzy25.

Zbiórki i ćwiczenia polowe

W 1938 r. zbiórki i ćwiczenia jedno-, dwu-, a nawet wielodniowe odbyły 
się kilkakrotnie. Najważniejsze z nich to m.in.:
–  dwudniowe ćwiczenia polowe na początku lutego 1938  r., przy mrozach 

dochodzących do minus 15°C, na terenie powiatu starogardzkiego, za-
kończone pod Pelplinem. Wzięły w  nich udział: Batalion ON „Staro-
gard”, 2 bs, 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich i pluton krakusów26;

–  od sierpnia do września 1938 r. dwutygodniowa koncentracja całej Po-
morskiej Brygady ON w obozie ćwiczeń na poligonie w Grupie k. Gru-
dziądza27;

–  zimą z 1937 na 1938 r. jednodniowe (od godz. 7 do 17) ćwiczenia Ba-
talionu ON „Starogard” z wypadem w kierunku północnym wzdłuż osi 
Starogard–Godziszewo (16 km). Pozorowana styczność z nieprzyjacielem 

24 Według etatu w  kompanii cekaemów powinno być 9 biedek na cekaemy oraz 7 – na 
amunicję i  sprzęt. Ponieważ 82 bp miał 12 cekaemów, więc dysponował odpowiednio 12 
biedkami sprzętowymi i 8 amunicyjnymi.
25 Funkcje w  działonie: działonowy (podoficer), celowniczy, ładowniczy, pomocniczy, 
dwóch amunicyjnych i dwóch woźniców biedek.
26 List Zenona Maciejewskiego do autora z 25 XI 1969  r., w zbiorach autora.
27 Ibidem.
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Przedstawiciele 82 bp po zawodach PW na rynku w Starogardzie w 1938 r., całkiem 
po  prawej Stefan Kossobudzki i Józef Bobkowski. Źródło: zdjęcie ze zbiorów autora

Oficerowie 82 bp i 2 pułku szwoleż. ze Starogardu po wspólnych ćwiczeniach  
pod Szpengawskiem w 1939 r. Źródło: zdjęcie ze zbiorów autora

nastąpiła na wzgórzach położonych 5–7 km przed Godziszewem, czyli 
8–10 km przed granicą Wolnego Miasta Gdańska;

–  w czerwcu 1939 r. odbyła się w  Toruniu uroczystość z  udziałem mar-
szałka Śmigłego-Rydza, w  której uczestniczyły również baony Pomor-
skiej Brygady ON względnie ich delegacje. Na spotkaniu tym wręczono 
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Kazimierz Zaremba na ćwiczeniach ofic. rezerwy z ckm MAXIM 
na poligonie w Toruniu w 1938 r. [?] Źródło: zdjęcie ze zbiorów autora

im dary ufundowane przez społeczeństwo; baon ON „Starogard” otrzy-
mał z  tej okazji 40 rowerów wojskowych, łazik i  furgonetkę marki Fiat 
oraz lekki karabin maszynowy (lkm)28. 

28 Archiwum Muzeum Stutthofu w Gdańsku, Dział Naukowy w Sopocie, Konrad Ciechanow-
ski, Notatka z relacji ustnej Romualda Sosnowskiego z 1959 r. [?], kopia w zbiorach autora.

Święcone kadry 82 bp z żonami i księżmi, wielkanoc 1938 lub 1939 r. Źródło: zdjęcie  
ze zbiorów autora
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W ćwiczeniach tych brali udział, oprócz dowódcy i  adiutanta batalionu 
ppor. rez. Jerzego Wiaźmina, m.in.: kpt. Stefan Śliwa, ppor. rez. Józef Chmie-
lecki, ppor. rez. Leon Gończ, por. Zenon Maciejewski, ppor. rez. Feliks Mor-
kowski, ppor. rez. Bernard Puppel oraz ppor. rez. Kazimierz Zaremba29.

Od kwietnia do sierpnia 1939 r. Batalion ON „Starogard” nadal odby-
wał jedno- lub dwudniowe ćwiczenia raz lub dwa razy w miesiącu z udzia-
łem 1  i 2 kompanii strzeleckiej i kompanii cekaemów, zazwyczaj wspólnie 
z pododdziałami 2 p. szwol. Ćwiczenia, zbiórki szkoleniowe lub alarmowe 
były traktowane jako obowiązkowe ćwiczenia rezerwy.

Mobilizacja 82 batalionu piechoty

W czwartek 24 sierpnia 1939 r. w  godzinach rannych (między godz. 
7  a 9) gońcy wojskowi jeżdżący łazikiem dostarczali oficerom rezerwy Ba-
talionu ON „Starogard” karty mobilizacyjne 65 pp podpisane przez dowód-
cę pułku płk. Stefana Cieślaka. Karta mobilizacyjna miała wymiary 6,8 x 
15,5  cm i była koloru zielonego30, a na niej tekst: 

„65 PUŁK PIECHOTY / ZAŚWIADCZENIE: Stopień wojskowy, nazwi-
sko imię / Został powołany do służby wojskowej i ma się zameldować na-
tychmiast w swojej formacji. / 65 PUŁK PIECHOTY, dca pułku podpis płk. 
Cieślak”. Na odwrocie pouczenie powołanego o zawiadomieniu pracodawcy 
oraz stwierdzenie: „Kartę powołania doręczono dnia 24.8.1939  r., podpis 
organu doręczającego”.

Po włożeniu swojego munduru i pożegnaniu z rodziną oficer odjeżdżał 
z gońcem na punkt zborny 82 batalionu piechoty urządzony w budynkach 
Szkoły Powszechnej w  Starogardzie przy obecnej ul. Jana Sobieskiego31. 
Przybywali tam także przydzieleni w planie mobilizacyjnym oficerowie za-
wodowi z innych pododdziałów, np.: dowódcy 1 i 2 kompanii kpt. Mieczy-
sław Teodorczyk z Włocławka i kpt. Antoni Tysowski z 3 bs w Remberto-
wie, dowódca kompanii cekaem por. Stanisław Brożek z  2 bs w  Tczewie, 
a także por. Roman Siemek z Lubawy.

Przybycie do 82 batalionu wielu ważnych dowódców dopiero na ty-
dzień przed wybuchem wojny musiało się odbić niekorzystnie na relacjach 

29 List Waleriana Kłosa do autora z 17 XI 1969  r., w zbiorach autora.
30 Mobilizacja „jednostek specjalnych koloru zielonego” (dlatego też niekiedy spotyka się 
określenie „Batalion Specjalny Starogard”) różniła się pod względem technicznym od innych 
sposobów mobilizacyjnych tym, że karty powołania dla rezerwistów nie były zdeponowane 
we władzach administracyjnych, lecz w samych oddziałach mobilizujących, jak np. w 65 pp, 
2 bs oraz w Komendzie Rejonu Uzupełnień Starogard.
31 Dawniej ul. Pańska, w 1939 r. nazywała się ul. Warszawską. Do dwóch starych budynków 
szkoły powszechnej obecnie dobudowano trzeci gmach Zespołu Szkół Ekonomicznych.
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międzyludzkich, gdyż nowo przybyli nie mieli możliwości poznania swoich 
podkomendnych, ci zaś nie znali swoich nowych oficerów. Już od południa 
zaczęli przybywać także szeregowi. Pogoda była słoneczna i miała się utrzy-
mać jeszcze długo. Nastrój wśród rezerwistów był poważny i pełen determi-
nacji, nasycony patriotyzmem i ofiarnością. Wyrazem tego była rozlegająca 
się przez otwarte okna klas, zdawało się niekończąca się i raźnie przez żoł-
nierzy śpiewana, pieśń Słoneczny marsz:

„Wszyscy wraz, wszyscy wraz zaśpiewajmy marsz!
Hej, bracia wraz, niechaj każdy z nas
zaśpiewa nam słoneczny marsz,
pieśń niechaj brzmi, niech słońce lśni,
w słoneczny szlak niech wiedzie nas.
Ton, jak wielki dzwon,
niechaj rozbudzi w sercach moc.
Z pieśnią naszą niesiem słońce
tam, gdzie mrok i noc.
Gra, gra, trąbka gra: tra ta, ta, ta, ta, ta, ta.
A dusze niech chłoną młodości czar,
a serca niech płoną jak ognia żar.
Gdy miłość połączy nasz bratni krąg,
nie zbraknie do pracy ni serca, ni rąk!
nie zbraknie do walki ni serca, ni rąk!”32

Na pożegnanie oficerów i  podoficerów idących na wojnę następnego 
dnia została odprawiona w sali kina „Sokół” (obecnie przy al. Jana Pawła II) 

32 Pieśń obecnie mało znana i rzadko śpiewana.

Zielona karta powołania mobilizacyjnego dla Feliksa Morkowskiego z 24 sierpnia 1939 r. 
Źródło: zdjęcie ze zbiorów autora
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uroczysta msza św. koncelebrowana przez wszystkich księży starogardzkich. 
Uczestniczyły w niej liczne rodziny miejscowych oficerów33.

Przed odmarszem całość batalionu wzięła udział w polowej mszy św. od-
prawionej na łąkach na obrzeżach miasta, gdzie nastąpiło złożenie przysię-
gi. Do 29 sierpnia trwały intensywne przygotowania do wymarszu. Żołnie-
rze pobierali z magazynu MOB w „Prochowni” w Starogardzie uzbrojenie, 
amunicję i wyposażenie oraz uzupełniali braki. Pozostały czas wykorzysty-
wano na ćwiczenia bojowe pododdziałów w  pobliskim terenie, m.in. na 
zgranie strzelania cekaemami, jak to nazwał por. Brożek.

Odejście nadwyżek ze Starogardu do Radomia i Rembertowa

27 sierpnia 1939 r. nadwyżki mobilizacyjne z 82 batalionu piechoty (d.  Ba-
talionu ON „Starogard”) zostały skierowane do Ośrodka Zapasowego 16 DP 
w Radomiu, którym dowodził ppłk Tadeusz Knopp, zastępca dowódcy 64 pp 
z Grudziądza34. Z kolei nadwyżki z 2 bs w Tczewie przewieziono do Ośrodka 
Zapasowego Strzelców w Rembertowie. Ile osób nadwyżki te liczyły i kto ze 
Starogardu do nich należał – nie wiadomo. Dowódcą nadwyżek z 2 bs był do-
tychczasowy zastępca dowódcy batalionu mjr Józef Rosiek. W ośrodku w Rem-
bertowie zostały sformowane co najmniej dwa bataliony rezerwowe, reszta 
zaś weszła w skład różnych oddziałów broniących Warszawy35. O działaniach 
jednego z tych batalionów, którym dowodził w obronie Warszawy mjr Rosiek, 
Ludwik Głowacki napisał: „W dniu 7 września przybywały do stolicy dalsze po-
siłki. Rano z Rembertowa przymaszerował rezerwowy batalion strzelców mjr. 
Józefa Rosieka, który został skierowany na odcinek ulicy Belwederskiej [...]; 

20 września [...] pododcinek ulica Belwederska – dowódca: mjr Józef 
Rosiek, mp. ul. Podchorążych 69. Obsada: rezerwowy batalion strzelców, 
sformowany z nadwyżek 1, 2, 3 batalionu strzelców (wówczas zwany 1 ba-
talionem «Rembertów») [...]; 

26 września [...] dca ośrodka oporu «Sielce» mjr Józef Rosiek zorganizo-
wał przeciwuderzenie wzdłuż ulicy Czerniakowskiej, które w ogniu artylerii 
niemieckiej załamało się przy cmentarzu Czerniakowskim [...]; mjr Józef 
Rosiek (został 7 maja 1943  r.) rozstrzelany przez Gestapo w Warszawie przy 
ulicy Dzielnej 27. – W AK ppłk Rosiek, ps. «Józef», był inspektorem ko-
mórki «Brzeg», prawobrzeżnego Obszaru Warszawskiego AK”36.

33 Wśród nich także autor z matką Elżbietą.
34 T. Kryska-Karski, Materiały do historii..., z. 19, Warszawa 1986, s. 49–50. Zob. także R.  Ryb-
ka, K. Stepan, Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny „W” i jego ewolucja, Warszawa 2010, s. 757.
35 Zob. R. Rybka, K. Stepan, Najlepsza broń..., s. 153.
36 L. Głowacki, Obrona Warszawy i Modlina 1939, wyd. 5, Warszawa 1985, s. 24, 209, 266, 
305. Żaden z innych autorów o tych dokonaniach nie wspomina. 
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Kalendarium działań 82 bp między 29 sierpnia a 27 września 
1939  roku

Kanwą przewodnią dalszej relacji chronologicznej z działań bojowych 82  bp 
są odręczne notatki prowadzone w czasie tych działań przez por. Stanisława 
Brożka37, które uzupełnia jego „Sprawozdanie z udziału w Kampanii Polskiej 
1939  r.” sporządzone 12 listopada 1945 r. w obozie byłych jeńców wojennych 
(Prisoner-of-War camp, POW camp) w Pinneberg w Niemczech38. Sprawoz-
danie to uzupełnił, względnie poprawił Stanisław Brożek w liście do Pawła Bą-
czyńskiego oraz w wielu listach do autora39. Informacje por. Brożka uzupełniają 
relacje mjr. Emila Niemca zapisane przez Konrada Ciechanowskiego40 i relacje 
por. Mariana Spławskiego w archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. 
Sikorskiego41 oraz w licznych listach do autora42. 

29 sierpnia, Oddział Wydzielony „Wisła”

We wtorek 29 sierpnia 1939 r. 82 bp został podporządkowany 209 pp 
rez. i  włączony do Oddziału Wydzielonego (OW) „Wisła” (dowódca ppłk 
dypl. Józef Popek). Ponadto w  skład OW „Wisła” wchodziły: II batalion 
65  pp z  Gniewu (dowódca mjr Artur Gudera) oraz 48 dywizjon artyle-
rii lekkiej (dal) z 16 DP, wspomagane przez uzbrojony w dwa działka kal. 
37  mm kuter Straży Granicznej „Ślązak” z Gniewu.

Zadaniem OW „Wisła” było zorganizowanie obrony zachodniego brzegu 
Wisły na odcinku ok. 17 km na północ i południe od Gniewu, aby nie do-
puścić do sforsowania rzeki przez jednostki niemieckie z Prus Wschodnich, 
a w szczególności:

37 Jest to sześć kratkowanych kartek papieru (o wymiarze 69 x 118 mm) zapisanych na 11 
stronach ołówkiem prawdopodobnie krótko po kampanii wrześniowej na podstawie odręcz-
nych zapisów por. Brożka w  trakcie działań bojowych. Po śmiertelnym wypadku por. Stani-
sława Brożka 28 XII 1969 r. jego córka Grażyna Brożek z Koszalina przekazała je w 1970 r. do 
zbiorów autora. 
38 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego (dalej: IPMS), Sprawozdanie 
[kopia: 2 strony maszynopisu w formacie 204 x 254 mm]. Kopia mps. w zbiorach autora, sygna-
tury brak. 
39 List Stanisław Brożka do por. rez. 65 pp Pawła Bączyńskiego z 18 III 1968 r. oraz listy do 
autora z 2 VII, 28 VII i 29 IX 1968  r., w zbiorach autora.
40 Archiwum Muzeum Stutthofu w Gdańsku, Dział Naukowy w Sopocie, Konrad Ciecha-
nowski, Notatka z  ustnej relacji mjr. Emila Niemca-Niemczyńskiego z  4 IX 1959 r. Kopia 
w zbiorach autora.
41 IPMS, Marian Spławski, Sprawozdanie z  13 XI 1945 r. z  udziału w  Kampanii Polskiej 
1939 r. Kopia mps. w zbiorach autora. 
42 Listy Mariana Spławskiego do autora z 29 IV, 2 VII oraz 9 VIII 1970  r., w zbiorach autora. 
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–  zabezpieczyć lewe skrzydło ugrupowania 16 DP i 4 DP znajdujące się na 
wschód od Wisły na linii wzdłuż rzeki Osy, od Grudziądza do Łasina, 
i dalej równolegle do południowej granicy Prus Wschodnich;

–  osłonić 27 DP rozlokowaną na terenie Pomorza w okolicy Ocypla (mię-
dzy Gniewem a Czerskiem) przed nieoczekiwanymi atakami niemiecki-
mi ze wschodu;

–  zapewnić ewakuację mieszkańców Janowa, którzy będą się tego doma-
gać, na zachodni brzeg Wisły.
29 sierpnia ponad 500 żołnierzy 82 bp przerzucono ze Starogardu w re-

jon Rakowca położonego przy szosie z Gniewu do Nowego nad Wisłą, na-
przeciw Kwidzyna położonego na prawym brzegu Wisły. Przewóz odbył 
się ciężarówkami z  przyczepami marki Komnick, zarekwirowanymi przez 
Starostwo Starogardzkie w młynie Wicherta i w Państwowym Szpitalu Psy-
chiatrycznym w Kocborowie. Kompania cekaemów w sile ok. 180–200 osób 
z załadowanymi na biedki cekaemami oraz amunicją dotarła do Rakowca 
transportem konnym, podobnie jak tabory liczące 80–100 wozów z  woź-
nicami. Dowództwo batalionu rozlokowało się w Rakowcu. Prawym, czy-
li południowym sąsiadem 82 bp była 3 kompania Batalionu ON „Świecie” 
(dowódca por. Józef Załoga), która broniła odcinka od Nowego do Widlic, 
na południe od miejscowości Opalenie.

Według Bogdana Badzionga43 OW „Wisła” rozlokował się następująco: 
odcinka od Walichnowy (ujście Wisły do Nogatu) do Gniewu broniły II i III 
plutony gniewskiej kompanii 82 bp (dowódca kpt. Wincenty Warszawski), re-
jon Gniewu do wsi Tymawa (naprzeciwko Janowa) obsadził II batalion 65  pp 
(dowódca mjr Artur Gudera), wzmocniony I plutonem gniewskiej kompanii 
82  bp (dowódca por. Konstanty Ostrowski). Rejonu od Tymawy przez Opale-
nie do wsi Widlice broniła 1 kompania 82 bp (dowódca kpt. Mieczysław Teo-
dorczyk). Każdy odcinek wspierała bateria 48 dal. „Rembertowska” 2 kompa-
nia 82 bp (dowódca por. Antoni Tysowski) została prawdopodobnie rozmiesz-
czona w odwodzie dowódcy 82 bp w okolicy Rakowca.

Na rozkaz dowódcy 82 bp, po wyjeździe batalionu do Rakowca, w Sta-
rogardzie pozostało kilku podoficerów gospodarczych w  celu likwidacji 
magazynów mobilizacyjnych batalionu, m.in. st. sierż. Romuald Sosnowski, 
plut. Władysław Puła i plut. Józef Bobkowski44. Po wykonaniu swoich zadań 
podoficerowie ci dołączyli do taborów 82 bp. W Starogardzie pozostał tylko 
st. sierż. Walerian Kłos, aby oprócz likwidacji magazynów mobilizacyjnych 
dopomóc niektórym rodzinom oficerów batalionu w  wyjeździe z  miasta. 

43 B. Badziong, Kompania strzelecka „Gniew” batalionu ON „Starogard”, Gniew 2015, mps. 
w zbiorach autora
44 Z ramienia garnizonu likwidacją magazynów w Starogardzie opiekował się kpt. Włady-
sław Kwoka.
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W sobotę 2 września st. sierż. Kłos wyruszył na własną rękę za 82 bp w kie-
runku Skórcza. Nocą z 3 na 4 września 1939 r. przeprawił się przez Wisłę 
i tego samego dnia o godz. 16 odnalazł 82 bp w majątku Wabcz przy szosie 
Grudziądz–Chełmża.

1 września 1939  r.

W piątek 1 września wczesnym ranem w rejonie Gniewu nad Wisłą była gę-
sta mgła, która ograniczała widoczność. Po jej ustąpieniu był ciepły i słonecz-
ny dzień. O godz. 5 rano do Janowa, polskiej enklawy na wschodnim brzegu 
Wisły naprzeciwko Gniewu, wkroczyły od południa oddziały niemieckiego 
Grenzschutzu wsparte dwoma kompaniami 42 batalionu saperów i dywizjo-
nem artylerii. Znajdujący się w Janowie II pluton 65 pp oraz pluton gniewskiej 
3 kompanii 82 bp (dowódca por. rez. Franciszek Czerwiński) zostały wyco-
fane w kierunku Wisły i zajęły stanowiska za wałami przeciwpowodziowymi. 
Doszło do gwałtownej wymiany ognia. Około godz. 6 rano „oddziały polskie 
zostały ewakuowane na zachodni brzeg Wisły. Jako pierwszy wycofał się plu-
ton ON, natomiast jeden z plutonów 65 pp został okrążony przez Niemców 

Położenie wielkich jednostek Armii „Pomorze” i wielkich jednostek niemieckich 1 września 
1939 r. – polskie: 9, 15, 27 DP i PBK oraz niemieckie 23, 32, 50, 218 DP i 2, 20 DPZmot. 

oraz 3 DPanc. Źródło: wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Armia_pomorze_1939.png
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i odcięty od Wisły. Dowódca 2 batalionu 65 pp mjr Artur Gudera wydał rozkaz 
wsparcia okrążonych żołnierzy ogniem artylerii i  karabinów maszynowych. 
Do działania włączyła się także motorówka SG «Ślązak», co przesądziło o wy-
pędzeniu Niemców poza wały przeciwpowodziowe i umożliwiło okrążonemu 
plutonowi dotarcie do Wisły i  przeprawę promem do Gniewu. Wraz z  woj-
skiem przeprawiali się także niektórzy mieszkańcy Janowa. Podczas ostrzału 
prom został uszkodzony i zatonął (były ofiary w ludziach). Po wycofaniu się 
jednostek polskich, Niemcy podjęli próby [...] przeprawy przez Wisłę przy po-
mocy łodzi i pontonów. Jednak przeciwdziałanie i ostrzał z kutra «Ślązak» oraz 
baterii dywizjonu artylerii lekkiej i  karabinów maszynowych, skutecznie ich 
powstrzymał”45.

Niemcy po wkroczeniu do Janowa rozstrzelali 13 Polaków (wśród nich 
działaczy plebiscytowych)46. Natomiast 82 bp do końca tego dnia nie miał 
już styczności bojowej z nieprzyjacielem, strat w ludziach nie było. Pod wie-
czór II batalion 65 pp wycofał się wraz z  48 dal z  rejonu Gniewu. Został 
przerzucony w większości wspomnianymi już ciężarówkami do Grudziądza 
i oddany do dyspozycji dowódcy 16 DP. 82 bp został przewieziony cięża-
rówkami 16 km na południe wzdłuż Wisły, z Rakowca przez miasto Nowe 
do wsi Zdrojewo; biedki kompanii cekaemów dojechały ponownie zaprzę-
giem konnym.

Rozwój sytuacji wojennej w „korytarzu” pomorskim i w rejonie Gniew–
Nowe spowodował, że w nocy z 1 na 2 września OW „Wisła” został rozwią-
zany. Łączność telefoniczna relacji Tczew–Starogard trwała do 1 września 
1939 r. do godz. 15, linia z Gniewu do Tczewa funkcjonowała nieco dłużej.

2 września

Pogoda na ogół słoneczna. Po południu przelotny deszcz. Było gorąco 
i parno. Tym bardziej dało się następnej nocy odczuć przenikliwe zimno. 
82 bp otrzymał od dotychczasowego dowódcy OW „Wisła” ppłk. Popka roz-
kaz, by skierować się na południe wzdłuż Wisły w celu dozorowania lewego 
brzegu Wisły na odcinku o długości 10–12 km, od Nowego na północy do 
ujścia Osy do Wisły na wysokości Grudziądza na południu, przy równo-
czesnym ubezpieczeniu się od północy. Batalion osłaniał tym samym nadal 
lewe skrzydło 16 DP walczącej na wschód od Wisły na linii Osy od Gru-
dziądza i ujścia Osy, aż po odległe o 15–18 km Małe Szczepanki. Dowódca 
batalionu zatrzymał się w  Zdrojewie (3–5 km na południowy zachód od 
Nowego). W razie naporu nieprzyjaciela z północy batalion miał opóźniać 

45 B. Badziong, Kompania strzelecka...
46 https://pl.wikipedia.org/wiki/Janowo_(powiat_kwidzyński) (dostęp 21 VIII 2017).
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atak nieprzyjaciela i  wycofać się na południe w  kierunku na Świecie, aby 
przeprawić się na prawy brzeg Wisły47.

W godzinach południowych batalion został po raz pierwszy niegroźnie 
zbombardowany przez samoloty niemieckie. Przed wieczorem dowódca ba-
talionu odesłał tabory w kierunku Świecia. Jako miejsce postoju i oczeki-
wania na batalion wyznaczył las przy szosie Grupa–Świecie na wysokości 
Sartowic odległych od Zdrojewa o ok. 25 km. W ciągu dnia Niemcy nacie-
rający od wschodu próbowali przeprawić się przez Wisłę na jej lewy brzeg 
na wysokości Nowego, ale im się to nie udało z powodu celnego ognia z le-
wego brzegu. Wysłany pod wieczór pluton kolarzy ppor. rez. Edmunda Sa-
dowskiego został w odległym o 25 km Gniewie ostrzelany przez nieprzyja-
ciela i zawrócił. Około godz. 19 rozległa się detonacja wysadzanego w Gru-
dziądzu mostu na Wiśle48. Późnym wieczorem batalion odmaszerował, już 
bez ciężarówek, z rejonu Zdrojewa szosą w kierunku na Świecie.

Na prawym brzegu Wisły 16 DP została zepchnięta po południu z oko-
lic Grudziądza na wysokość linii kolejowej Grudziądz–Brodnica. Broniący 
miasta 65 pp, zagrożony okrążeniem, wycofał się wieczorem wąskim prze-
smykiem na południe. W nocy 16 DP zebrała się i uporządkowała w oko-
licach Radzynia Chełmińskiego. Zadanie osłony lewego skrzydła 16  DP zo-
stało przez 82 bp wykonane.

3 września

W ciągu nocy 82 bp minął Grudziądz i  dotarł do lasów na wysokości 
Sartowic. Wobec niejasnej sytuacji dowódca batalionu zarządził zatrzyma-
nie się w lesie między szosą a Sartowicami do świtu dnia następnego. Bata-
lion przesunął się w głąb lasu i ubezpieczył się. Wysłane patrole nocne nie 
były w stanie wyjaśnić położenia. Już przed świtem dochodziły z kierunku 
Świecia odgłosy prowadzonych tam działań bojowych. Wczesnym rankiem 
patrole wyjaśniły sytuację – Świecie (odległe o 7 km) znajdowało się jeszcze 
w rękach polskich, możliwości zaś przeprawy batalionu przez Wisłę w cało-
ści wydawały się bardzo wątpliwe, gdyż prom został uszkodzony49.

Taborów batalionowych, które w  tym miejscu miały wyczekiwać, nie 
napotkano i pomimo usilnych poszukiwań nie znaleziono. Później okazało 
się, że tabory pod komendą por. Romana Siemka nie zatrzymały się w wy-
znaczonym miejscu i pojechały dalej. Batalion stracił tym samym nie tylko 

47 K. Ciechanowski, Armia „Pomorze” 1939, Warszawa 1982, s. 150.
48 Most został mocno uszkodzony, lecz był dla zręcznych piechurów nadal drożny.
49 Przed 1939 r. w Świeciu nie było jeszcze mostu na Wiśle, lecz tylko prom Główkowo–
Chełmno.
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pojazdy konne, lecz także całe swoje wyposażenie, tzn. zapasy dodatkowej 
amunicji i zaopatrzenia.

W tej sytuacji mjr Niemiec zrezygnował z marszu na Świecie i przesunął 
pododdziały batalionu do Sartowic Dolnych, aby tam środkami podręczny-
mi przeprawić je przez Wisłę. Spodziewanych na lewym brzegu Wisły łodzi 
rybackich jednak nie znaleziono. Ogólny stan wody na Wiśle był w tym cza-
sie wyjątkowo niski, lecz prąd rzeki wartki. Na najbliższej mieliźnie wiśla-
nej, odległej ok. 200 m, widać było wiele wymęczonych, chodzących luzem 
koni. O świcie por. Brożek na ochotnika zgłosił gotowość przeprawy przez 
Wisłę tratwą zmontowaną z desek celem poszukania łodzi po drugiej stro-
nie rzeki. Około godz. 9 przepłynął wraz z dwoma strzelcami swojej kom-
panii Wisłę, która w  tym miejscu miała szerokość 400–500 m. Udało się 
znaleźć trzy łodzie rybackie. Jako pierwsze przeprawiono cztery cekaemy, 
które zajęły stanowiska ogniowe na skarpie przeciwległego brzegu Wisły, 
ubezpieczając dalszą przeprawę batalionu. Gdy część kompanii cekaemów 
znalazła się na przeciwległym brzegu, do akcji przeprawowej dołączyła duża 
łódź motorowa, dotychczas ukryta w  wiklinach rzeki. Motorniczy skarżył 
się na mały zapas paliwa. Kompania cekaemów skorzystała z motorówki, by 
przewieźć amunicję i część biedek pod cekaemy. W ciągu 6–8 godzin w ten 
sposób przetransportowano cały batalion, broń i amunicję. Na lewym brze-
gu pozostała część biedek oraz działa (przydzielonej baterii 48 dal). 

Gdy batalion był zajęty przeprawą, kolarski patrol, wysłany późnym po-
południem ku szosie odległej od miejsca przeprawy w kierunku zachodnim 
o ok. 2 km, nawiązał styczność ogniową ze zmotoryzowanymi pododdzia-
łami niemieckiej 3 DPanc. zdążającymi od strony Bydgoszczy na północ, 
bez zatrzymywania się w Świeciu, w kierunku Grupy i Grudziądza. Około 
godz. 17 przeprawa była zakończona. Brakujące pojazdy uzupełniono, re-
kwirując chłopskie wozy z zaprzęgiem w najbliższych wsiach (Łęg, Dorposz 
Chełmiński, Podwiesk). Wyposażenie, sprzęt i pojazdy etatowe uzupełniono 
następnie w Toruniu.

Całość przeprawionego batalionu, ok. 400 żołnierzy z pierwotnie ok. 750 
ludzi, którzy wyruszyli przed pięcioma dniami ze Starogardu, posuwała się 
drogami polnymi na południe, w kierunku widocznych w oddali lasów wab-
czyńskich, dających jakże pożądaną osłonę przed lotnictwem niemieckim. Po 
ok. 8–10 km marszu batalion dotarł pod wieczór do majątku Wabcz, gdzie po-
został na wypoczynek prawie przez dobę. W okolicach Wabcza miała miejsce 
wymiana ognia z dywersantami niemieckimi, których kilku wzięto do niewoli 
i doprowadzono do dowództwa armii w Toruniu. Od godzin wieczornych do-
wódca 82 bp nie miał już ze sztabem w Toruniu żadnego kontaktu50.

50 K. Ciechanowski, Armia „Pomorze”..., s. 179.
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Tabory 82 bp

Tabory konne 82 bp liczyły ok. 80–100 wozów, które wraz z końmi batalion 
otrzymał z  mobilizacji furmanek chłopskich, przeprowadzonej przez Komen-
dę Rejonu Uzupełnień51 przy wsparciu starostwa w Starogardzie. Dowódcy ta-
borów, por. Romanowi Siemkowi, podlegało ok. 100 taborytów.

Zagadka zaginionego taboru batalionowego wyjaśniła się dopiero po 
wojnie. Tabory nie zastosowały się do rozkazu dowódcy batalionu i minę-
ły nakazane miejsce postoju w  okolicach Sartowic, podążając w  kierunku 
Świecia i  dalej na Bydgoszcz. W godzinach porannych 3 września tabory 
wraz z całą kolumną innych wojsk zdążających na Bydgoszcz, w tym m.in. 
pododdziałów 2 p. szwol., zostały zaskoczone przez niemieckie jednostki 
pancerne i  zmotoryzowane w Przechówku (2–3 km za Świeciem). Doszło 
do masakry kolumn, a wielu żołnierzy taboru, w  tym szef 82 bp st. sierż. 
Romuald Sosnowski, dostało się do niewoli. Niektórym żołnierzom batalio-
nu udało się zbiec w kierunku Wisły. Szef kompanii cekaemów 82 bp plut. 
Władysław Puła wraz z trzema strzelcami przeszedł ok. 5 km wzdłuż szosy 
z Przechówka do Wisły i na wysokości Chełmna przeprawił się z kolegami 
na prawy brzeg rzeki. Jeszcze tego samego dnia przybyli do Chełmna. Z tej 
grupy plut. Puła przebił się, już na własną rękę, do stolicy, gdzie walczył 
jako dowódca plutonu 2 kompanii piechoty 6 batalionu obrony Warszawy. 
Do kapitulacji jego kompania broniła przyczółka dworcowego na Żoliborzu, 
po czym została wzięta do niewoli.

4 września

W ciągu dnia dowódcy 82 bp udało się nawiązać łączność (prawdopodob-
nie telefoniczną) ze sztabem Armii „Pomorze” w Toruniu, skąd otrzymał roz-
kaz, by ruszyć niezwłocznie do siedziby DOK VIII. Ze względu na działania 
lotnictwa niemieckiego bezpieczniejsze były przemarsze nocą. Pod wieczór ba-
talion ruszył z majątku Wabcz na południe szosą na Dwór Stolno przez Chełm-
żę i po ok. 30 km marszu następnego dnia o świcie dotarł w okolice Grzywny 
i Browiny, położonych ok. 4 km na południe od Chełmży.

5 września

Po odpoczynku w  rejonie Grzywny i  Browiny batalion wyruszył nocą 
w kierunku Torunia i po 17 km marszu dotarł w okolice stacji kolejowej Toruń 
Wschodni, gdzie czekając na dalsze rozkazy, odpoczywał do następnego dnia.

51 Komendantem Rejonu Uzupełnień w  Starogardzie był ppłk Lucjan Bornstaedt, jego 
współpracownikiem był p. Wietrzykowski.
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6 września

Przed południem, zgodnie z rozkazem dowódcy Armii „Pomorze”, w re-
jonie Torunia została utworzona Grupa Operacyjna (GO) gen. bryg. Juliu-
sza Drapelli. Głównym jej elementem była 27 DP ześrodkowana na obrzeżu 
poligonu, ok. 5–7 km na południowy zachód od Torunia. Zadaniem GO 
było zabezpieczenie obszaru Podgórza (lewobrzeżny Toruń) od zachodu 
oraz dozorowanie brzegu Wisły przy mostach toruńskich. 27 DP, do której 
został włączony 82 bp, po stracie prawie połowy swych żołnierzy kończyła 
swoją reorganizację. Po przejęciu uzupełnień nadal daleko jej było do uzy-
skania pełnej wartości bojowej. Ostatecznie skład 27 DP (działającej jako 
GO) po uzupełnieniach był następujący:
–  3 słabe bataliony 23 pp (dowódca płk Jerzy Wroczyński) uzupełnione 

batalionem marszowym 63 pp;
–  2 słabe bataliony z 24 pp (dowódca ppłk dypl. Julian Grudziński);
–  208 pprez (dowódca ppłk Jan Szewczyk) nowo sformowany pułk z ino-

wrocławskich batalionów marszowych (bez cekaemów);
–  82 bp (dowódca mjr Emil Niemiec).

Ponadto:
–  niepełne stany II dywizjonu 27 Pułku Artylerii Lekkiej i 27 Dywizjonu 

Artylerii Ciężkiej (dac);
–  świeże siły – 48 dal i 68 dal;
–  kawaleria dywizyjna;
–  słaby batalion saperów.

Odtworzono też najważniejsze służby i tabory. W całej dywizji były duże 
braki w ciężkiej broni piechoty, w  sprzęcie łączności i w kuchniach polo-
wych. 82 bp przemaszerował przez Toruń w godzinach porannych i prze-
prawił się przez most na prawy brzeg Wisły. Zatrzymał się na południowym 
wschodzie Torunia w  dzielnicy Rudak i  w  rejonie Fortu Dąbrowskiego, 
ok.  1,5 km od mostu kolejowego. Jako III batalion został przydzielony do 
24  pp i  zajął stanowiska dozorowania nad Wisłą; styczności z  nieprzyja-
cielem nie było. 6 i  7 września 82 batalion uzupełniał swoje wyposażenie 
z magazynów wojskowych. Po południu załoga obrony prawobrzeżnego To-
runia otrzymała rozkaz wycofania się na południowy brzeg i  wysadzenia 
mostów na Wiśle.

7 września

O godz. 3 nad ranem zostały wysadzone obydwa mosty. O ile kolejowy 
został zniszczony całkowicie, o tyle drogowy tylko częściowo. W zaistniałej 
sytuacji saperzy powtórnie założyli ładunki i o godz. 10 zupełnie zniszczyli 
także most drogowy.
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Rano po nieznacznych przesunięciach nocnych GO gen. Drapelli stała 
ugrupowana na zachodzie na linii Podgórz–Wygoda (odcinek 12 km), do-
zorując równocześnie brzeg Wisły od mostów toruńskich w górę rzeki do 
miejscowości Otłoczyn (15–20 km). Styczności z nieprzyjacielem nadal nie 
było. Oddziały niemieckiej 3 DP weszły wprawdzie w ciągu dnia od półno-
cy do opuszczonego Torunia, nie usiłowały jednak przekroczyć Wisły. Po 
południu nadszedł rozkaz armii, by GO gen. Drapelli w ciągu nocy z 7 na 
8 września przeszła do rejonu Aleksandrów–Służewo w gotowości do walki 
obronnej na linii rzeki Tążyny z zadaniem zamknięcia kierunku na Brześć 
Kujawski, przez Służewo. 

Następnie GO przemieszczała się do lasów Krzywa Góra (8 km przed 
Włocławkiem). Nakazane przegrupowanie (ok. 20 km) odbyło się bez trud-
ności i do rana 8 września jej jednostki zajęły linię obronną frontem (dłu-
gości ok. 15 km) na północ i na zachód, dozorując równocześnie lewy brzeg 
Wisły. W skład 27 DP weszły dodatkowo resztki 22 pp (płk Feliks Jędry-
chowski) oraz II dywizjonu 9 pal ze zdziesiątkowanej i rozwiązanej 9  DP.

W nocy z 7 na 8 września 82 bp odszedł z Rudaku szosą, przez Brzo-
zę i  Aleksandrów Kujawski, do odległego o  ok. 20 km Zalesia (3 km na 
południe od linii kolejowej Aleksandrów–Ciechocinek), gdzie nad ranem 
8 września zajął stanowiska obronne na brzegu lasu, frontem na północny 
zachód, jako drugi, względnie trzeci rzut GO.

8 września

Grupa Operacyjna gen. Drapelli przez cały dzień stała nad Tążyną. Przed 
południem ukazały się niemieckie oddziały rozpoznawcze z kierunku Gniew-
kowa (na zachodnim skrzydle GO). Na przedpolu 22 i  23 Pułków Piechoty 
wywiązała się kilkugodzinna wymiana ognia. Z kierunku Torunia przeciwnik 
się nie pokazał. Uzyskano jednak wiadomość, że na prawym brzegu Wisły 
niemieckie oddziały pancerno-motorowe zbliżają się do Lipna (ok. 20 km na 
wschód od Wisły). Wieczorem GO zerwała, luźną zresztą, styczność z nieprzy-
jacielem i przeszła do lasów na północny zachód od Włocławka z zadaniem 
blokady kierunku Toruń–Włocławek. Doszła tam rano 9 września. Dowódz-
two GO dyslokowano we Włocławku. 82 bp, w składzie grupy dowódcy pie-
choty dywizyjnej 27 DP płk. Gwidona Kawińskiego, odbył w nocy forsowny 
marsz (35–40 km) z Zalesia do Smólska (5 km na wschód od Brześcia Kujaw-
skiego oraz 8 km na południowy zachód od Włocławka).

9 września

We wczesnych godzinach rannych 82 bp dotarł do Smólska i  uloko-
wał się w  tamtejszym majątku oraz w  sąsiadującym majątku rodzinnym 
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hr. Skórzewskich Popowiczki. Po kilkugodzinnym wypoczynku batalion 
otrzymał rozkaz zabezpieczenia od północy do dnia następnego dojścia do 
Brześcia Kujawskiego polskim jednostkom cofającym się od zachodu w kie-
runku Wisły. Jako linię obronną 82 bp wyznaczono rzeczkę Zgłowiączkę 
płynącą meandrami ok. 5 km na północ od Brześcia Kujawskiego w rejonie 
na zachód od szosy z osiedla Kąty do wsi Wieniec. Dalsze działania zostały 
opisane na podstawie relacji por. Mariana Spławskiego52.

O godz. 15 batalion wyruszył ze Smólska przez Pikutkowo. Po 7 km marszu 
ok. godz. 17 rozwinął się na wysokości miejscowości Kąty do natarcia w kie-
runku północnym na szerokości nieco ponad 1 km na zachód od szosy Kąty–
Wieniec. Jako pierwszy rzut pozycje zajęły: na prawym skrzydle 1  kompania, 
na lewym – 2  kompania. Jako drugi rzut w odwodzie znajdowała się 3 kompa-
nia. Dowódca batalionu nie przydzielił cekaemów do kompanii strzeleckich, 
lecz zatrzymał je w swej dyspozycji, przewidując dla nich zadania w miarę roz-
wijania się natarcia i  rozpoznawania celów nieprzyjaciela. Już pierwszy rzut 
natarcia otrzymał w  miejscowości Kąty bardzo silny ogień artylerii, z  czego 
wynikało, że artyleria nieprzyjaciela jest w ten teren już dobrze wstrzelana. Po 
zajęciu miejscowości Kąty pierwszy rzut poruszał się powoli, przy nieregular-
nym oddziaływaniu niezbyt silnego ognia artylerii niemieckiej. Po przebyciu 
ok. 600–700 m (w odległości ok. 500 m od rzeki Zgłowiączki) obie kompanie 
zostały ostrzelane tak silnym ogniem broni maszynowej i artylerii (zwłaszcza 
2  kompania), że niemożliwe było przesuwanie się dalej, bez odpowiednio silne-
go wsparcia własnej artylerii, którą batalion, niestety, nie dysponował. Wkrótce 
zapadł zmrok. Jak się potem okazało, 2  kompania nie wytrzymała nawały ar-
tyleryjskiej i wycofała się daleko. Do batalionu dołączyła dopiero następnego 
dnia.

Tym samym batalion wykonał swoje zadanie. Nie było wątpliwości, że 
oddziały niemieckie od strony Zgłowiączki już nie ruszą do świtu, gdyż 
Niemcy nigdy nie prowadzili działań zaczepnych w nocy. Ponieważ żołnie-
rze musieli odpocząć, dowódca batalionu nakazał, by oddziały pozostały na 
noc w terenie i wycofały się dopiero nad ranem. Gdy o świcie batalion za-
czął się wycofywać, okazało się, że Niemcy czuwali i  ponownie otworzyli 
ogień z broni maszynowej od frontu i  z prawego skrzydła batalionu. Tym 
razem także 1 kompania poniosła znaczne straty.

Dowódca kompanii cekaemów por. Stanisław Brożek tak oceniał dzia-
łanie dowódcy I plutonu cekaemów por. rez. Feliksa Morkowskiego: 
„9.9.1939 r. w  przeciwnatarciu na m. Kąty dowodził plutonem ckm na 
najbardziej niebezpiecznym i  ważnym odcinku – wzdłuż drogi wiodącej 
do m. Kąty i  mimo silnego ognia nieprzyjaciela znajdował się zawsze na 

52 List Mariana Spławskiego do autora z 9 VIII 1970  r., w zbiorach autora.
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wysuniętych stanowiskach poszczególnych ckm, wykazując nadzwyczajną 
odwagę”53.

10 września

Wymianę ognia nad Zgłowiączką zakończono ok. godz. 8 nad ranem. 
Godzinę później do batalionu dołączyła także 2 kompania, która poniosła 
duże straty w  ludziach. Batalion wycofał się z  rejonu miejscowości Kąty 
w kierunku Włocławka, gdzie zajął pozycje obronne w rejonie leśniczówek 
Zofiówka, Łuba i Wygoda.

11 września

82 bp przeszedł z  leśniczówki Wygoda na stanowiska przy torze kole-
jowym Włocławek–Kutno. W ciągu dnia batalion otrzymał rozkaz wzięcia 
udziału w nocnym uderzeniu na wroga, który zajął folwark Smólsk (leżący 
na pagórkach 5 km na wschód od Brześcia Kujawskiego).

12 września

W nocy z 11 na 12 września 82 bp wykonał zadanie i w walce zajął stanowi-
ska na wzgórzach w rejonie Smólska. O świcie dowódca batalionu zorientował 
się, że sąsiadujące oddziały polskie wycofały się, skutkiem czego 82 batalion 
pozostał bez osłony. Zarządził więc wycofanie się w  kierunku południowo-
-wschodnim do odległego o 40–45 km Gostynina. Marsz odbywał się okreso-
wo pod silnym ogniem broni maszynowej oddziałów niemieckich, które obe-
szły już Brześć Kujawski i zagrażały przyparciem GO do Wisły. W czasie tego 
odwrotu 82 bp poniósł dalsze straty. Po ok. 40 km marszu batalion zatrzymał 
się na nocleg w leśniczówce Smolarnia (lasy 5  km na zachód od Gostynina).

13 września

W ciągu dnia 82 bp przeszedł przez Gostynin i  po ok. 12 km marszu 
zatrzymał się na wypoczynek i postój w Leśniewicach położonych na połu-
dnie od Gostynina.

14 września

Wymarsz z Leśniewic przez Gostynin w rejon Kozic (6 km na południo-
wy zachód od Gostynina); po ok. 12 km marszu nocleg.

53 List Stanisława Brożka do autora z 17 III 1968  r., w zbiorach autora.
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15 września

Wypad z  Kozic do miejscowości Zaborów, Holendry i  Sokołów, a  na-
stępnie wycofanie się z  Kozic, przez Strzałki, Mniszek, Budy Kaleniskie, 
Szczawin Kościelny i Koszelew, w lasy na północ od Gąbina.

16 września

Wymarsz z lasów na północ od Gąbina w kierunku wschodnim do Wi-
sły i  po ok. 10 km dojście batalionu na postój w  miejscowości Wymyśle 
Polskie. Z ok. 400 ludzi pozostałych po przeprawie przez Wisłę pod Sar-
towicami 82 bp liczył obecnie ok. 200 ludzi, z  czego prawie ⅓ stanowiła 
kompania cekaemów.

17 września

Powrót batalionu w  rejon Gąbina, gdzie w  okolicy osiedla Okolusz 
nad Nidą (4 km na północny wschód od Gąbina) wziął udział w  wal-
kach GO z  nacierającą od strony Płocka niemiecką 3 DP. „W dniu 
17.09.1939 r. w  miejscowości Okolisz” – wspomina por. Stanisław Bro-
żek – „w czasie postoju–odpoczynku batalionu, w momencie zaskoczenia 
batalionu przez nieprzyjaciela silnym ogniem z  rejonu pobliskiego lasu 
i wzgórz por. Morkowski Feliks bez zwłoki z własnej inicjatywy zajął sta-
nowiska ogniowe swoim plutonem na wzgórzach koło rzeki i natychmia-
stowym celnym ogniem zmusił nieprzyjaciela do opuszczenia dogodnych 
stanowisk na wzgórzach, umożliwiając w  ten sposób opanowanie chwi-
lowej paniki i  wycofanie się batalionu z  miejscowości Okolusz. Ze swych 
stanowisk wycofał się dopiero po stwierdzeniu wycofania się całkowicie 
baonu. Osobistą odwagą i męstwem por. Morkowski Feliks w m. Okolusz 
uchronił batalion od większych strat i umożliwił oderwanie się batalionu 
od nieprzyjaciela”54.

Batalion wycofał się przez Wymyśle Polskie w  kierunku Iłowa. Po ok. 
10  km marszu w kierunku południowym, między miejscowościami Studzie-
niec i Słubice, został dwukrotnie silnie zbombardowany. Adiutant batalionu 
por. Marian Spławski tak wspomina to wydarzenie: „Bezpośrednio przed 
nalotem między godz. 11 a 12 [...], obaj z mjr. Niemcem znajdowaliśmy się 
w  marszu o  ok. 100 m przed czołem Baonu. Po ukazaniu się samolotów 
widziałem jak obsługi (naszych) ckm-ów rzuciły się do wozów, ale zanim 
zdążyły ckm-y ściągnąć, spadły pierwsze bomby, konie zaprzęgów włącz-
nie z  koniem por. Brożka (który jechał konno) spłoszyły się i  poniosły, 

54 Ibidem.



Janusz Morkowski : Batalion Obrony Narodowej „Starogard” (82 batalion piechoty) 1937–1939 137

a  żołnierze Baonu, szukając ukrycia poczęli przebiegać do zabudowań 
dworskich i przylegającego do nich dużego lasu, w lewo od drogi i w przód 
ok. 150 m. Po zrzuceniu bomb samoloty zawróciły i poczęły ostrzeliwać te-
ren z broni maszynowej. Po pierwszej fali samolotów przychodziły następ-
ne z krótkimi przerwami. Wykorzystując pierwszą przerwę, przebiegliśmy 
z mjr. Niemcem do lasu, w którym już żołnierze Baonu znaleźli schronie-
nia. Naloty o różnym natężeniu trwały w dalszym ciągu i w sumie przez ok. 
40 min. Byliśmy oddzieleni od Baonu.

Po tym czasie przesunąłem się na skraj lasu, do którego uprzednio bie-
gli żołnierze. Niestety znalazłem tylko zabitych i  jednego strzelca z komp. 
strzel., z którym wróciłem do mjr. Niemca.

Domyślaliśmy się, że szukający ukrycia żołnierze przesunęli się w głąb 
lasu, nie wątpiliśmy jednak, że prędko ich odnajdziemy. Posuwając się, spo-
tykaliśmy w  lesie grupki żołnierzy z  innych oddziałów, niektórzy z ręczną 
bronią maszynową, z której ostrzeliwali samoloty, niemal bez przerwy krą-
żące nad baonem, bądź to zrzucając bomby, bądź to ostrzeliwując las. Nasze 
bezskuteczne poszukiwanie trwało do ok. godz. 5, a kiedy ok. godz. 6 ustało 
działanie lotnictwa, opuściliśmy w dwójkę las i udaliśmy się w drogę przez 
Iłów w  kierunku płd. Przed północą spotkaliśmy kolumnę taborową, po 

Bitwa nad Bzurą ok. 16 i 17 września 1939 r. Resztki ośmiu dywizji pomorskich 
i  wielkopolskich oraz 2 brygady kawalerii między Wisłą i kolanem Bzury otoczone przez 

12  niemieckich dywizji piechoty i 2 dywizje pancerne. Źródło: L. Głowacki, Obrona 
Warszawy i  Modlina 1939, wyd. 5, Warszawa 1985, s. 144, szkic nr 6   
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zameldowaniu się mjr. Niemca u d-cy kolumny, dołączyliśmy do niej. Do 
tej pory nie wiem co się stało z Baonem”55.

Z kolei dowódca kompanii cekaemów por. Stanisław Brożek relacjo-
nował: „Batalion po dwukrotnym silnym bombardowaniu, jako jednostka 
zwarta zdolna do dalszych działań bojowych przestał istnieć; poza komp. 
ckm. Ta pomimo bombardowania pozostała na zajętych stanowiskach 
wzdłuż drogi i kilku stert ze zbożem ustawionych po prawej stronie drogi. 
Pozostałe jednostki w czasie bombardowania opuściły zabudowania mająt-
ku i wszelka łączność [z nimi urwała się – J. M.], pomimo wysłania patroli 
nie natrafiły [one – J. M.] na inne oddziały batalionu”56.

Po nalocie batalion uległ rozproszeniu i przestał istnieć. W ciągu następ-
nych dwóch dni jego dowódca, adiutant i wielu oficerów oraz żołnierzy do-
stało się do niewoli.

Po bombardowaniu pod Słubicami jedyną pozostałością po 82 bp był 
pododdział w sile słabej kompanii (raczej plutonu), liczący ok. 60 ludzi, za 
to silnie uzbrojony w 9 cekaemów i 2 moździerze, pod dowództwem por. 
Stanisława Brożka i  jego trzech dowódców plutonów: ppor. rez. Józefa Gó-
rala, por. rez. Feliksa Morkowskiego i  ppor. rez. Jerzego Wiaźmina. Pod 
wieczór kompania ruszyła samodzielnie w  całonocny powolny, uciążliwy 
marsz w kolumnach przemieszanych oddziałów zmierzających w kierunku 
Bzury przez Iłów, Łaziska i  Stare Budy. Po ok. 30 km marszu kompania 
cekaemów doszła do miejscowości Ruszki (5 km od Bzury). Transport ce-
kaemów i moździerzy odbywał się na zarekwirowanych furmankach chłop-
skich. Po dojściu o świcie następnego dnia do dworu w Ruszkach kompania 
zatrzymała się w pobliskim lesie koło leśniczówki Radziwiłówka.

18 września

Podoficer gospodarczy 82 bp Walerian Kłos, który należał do tych po-
gubionych po nalotach bombowych w okolicy Słubic, tak wspomina wyda-
rzenia po bombardowaniu 82 bp: „[...] 18.9.39 r. na szosie – kier. Warszawy 
przez [...] Gostynin–Słubice–Iłów–Sochaczew57 dostałem się do niewoli hi-
tlerowskiej na wysokości miasta Wyszogrodu58. Niemcy zamknęli nam dro-
gę na Warszawę. [...] Przez pierwsze 2 dni trzymany w obozie przejściowym 

55 Por. Marian Spławski, od 24 VIII 1939 r. adiutant dowódcy 82 bp. List Mariana Spław-
skiego do autora, Londyn, 2 VII 1970  r., w zbiorach autora.
56 List Stanisława Brożka do autora, z 18 III 1968  r., w zbiorach autora.
57 Odległości marszowe: Gostynin–Słubice – 36 km; Słubice–Iłów – 7 km; Iłów–Sochaczew 
– 22 km.
58 Kilka kilometrów przed Bzurą i ok. 15 km na południe od Wyszogrodu (ujście Bzury do 
Wisły).
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na placach sportowych w Sochaczewie. Następnie marsz 35  km do Skiernie-
wic. W Skierniewicach (w  dniach 21–26.09.1939) zetknąłem się w  obozie 
przejściowym na placu sportowym z  oficerami i  żołnierzami z  ON «Sta-
rogard» i  ON «Bydgoszcz», m.in. z  mjr. Emilem Niemcem, por. Zarembą 
Kazimierzem59, por. Chmieleckim, adiutantem baonu por. Spławskim, por. 
Gończem Leonem, ks. kapel. Stryszkiem i  wielu innymi znajomymi ofic. 
i żołnierzami z różnych rodzajów broni”60.

Całością zebranych w  Ruszkach różnych oddziałów wojska dowodził 
płk Józef Werobej61, nowy dowódca zdziesiątkowanej 4 DP. W ciągu dnia 
kompania cekaemów 82 bp została włączona do rozbitego i zdziesiątkowa-
nego 67 pp z  Brodnicy (4 DP). Dowódca pułku ppłk Karol Kumuniecki 
wydzielił cztery cekaemy 82 batalionu do ochrony miejsca postoju oddziału 
w lesie koło dworu Ruszki. Po całodniowym odpoczynku i po zapadnięciu 
zmroku płk Werobej zarządził wymarsz wszystkich pododdziałów z Ruszek 
w  kierunku miejscowości Łasice nad Bzurą. Kompania cekaemów została 
przydzielona do straży przedniej, którą dowodził ppłk Karol Kumuniecki. 
Pododdziały przeszły nocą ok. 10–12 km w  rejon przeprawy przez Bzurę 
i  tam oczekiwały dnia. Ponieważ Łasice dzieli od Wisły tylko 1 km, była 
pewna nadzieja, że Niemcy tam jeszcze nie dotarli.

19 września

Zadaniem dnia grupy płk. Werobeja była przeprawa przez Bzurę na wy-
sokości Łasic w kierunku Hilarowa (ok. 2 km na wschód od rzeki) i wejście 
do odległej o 2,7 km od Bzury Puszczy Kampinoskiej. Przebieg wydarzeń 
opisał por. Stanisław Brożek: 

„W godzinach rannych o  świcie oddziały podeszły do Bzury i  natych-
miast dokonały przeprawy, która, niezauważona przez nieprzyjaciela, odby-
ła się bez większych trudności. Przeprawione oddziały zajęły podstawę wyj-
ściową nad brzegiem rzeki Bzury w  zaroślach. Kompania ckm otrzymała 
zadanie wsparcia w czasie natarcia III batalionu 18 pp kpt. Ignacego Fran-
kowskiego zajmującego stanowiska na prawym skrzydle przeprawionych 
oddziałów. Natarcie nastąpiło skrycie i  niezauważone przez nieprzyjaciela 
– dopiero z chwilą, gdy oddziały nacierające przebiegły około 150–200 m 

59 List Bronisławy Gronkowskiej do autora z 9 września 2015 r., w zbiorach autora. Wg re-
lacji Kazimierza Zaremby dotarł on po 17 września do Warszawy i walczył w składzie 62 pp 
broniącego ośrodka oporu „Sielce” i dopiero tam dostał się jako dowódca kompanii cekaem 
po kapitulacji stolicy do niewoli.
60 List Waleriana Kłosa do autora z  23 X 1969  r., w zbiorach autora.
61 Płk Józef Werobej od kwietnia 1939 r. był dowódcą 9 DP, 13 IX 1939 r. został dowódcą 
4  DP, a 19 IX 1939 r. został wzięty do niewoli niemieckiej.
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od brzegu rzeki i  weszły w  otwarty piaszczysty teren, nieprzyjaciel otwo-
rzył silny ogień prawie ze wszystkich stron; [głównie była to grupa czoł-
gów niemieckiej 4 DPanc, która ustawiła się co paręset metrów odległymi 
od siebie „placówkami” na wschód od Bzury na skraju przeciwległego lasu 
i swoimi działkami i cekaemami raziła polskie oddziały prące od Bzury na 
wschód, by wejść do puszczy – J. M.]. Starogardzka kompania ckm męż-
nie wspierała ogniem swoich karabinów maszynowych oddziały III/18 pp, 
czego dał dowód dca batalionu kpt. Frankowski w swoich wspomnieniach, 
które posiadam, zaznaczając, że tylko zawdzięczając komp. ckm batalionu 
ON «Starogard», III/18 pp osiągnął piękny sukces bojowy w walkach mię-
dzy rzeką Bzurą a  skrajem lasów Kampinos. Podczas tych walk tego dnia 
około godz. 9 zginęli ugodzeni serią pocisków świetlnych oddanych z dział-
ka czołgu nieprzyjaciela ppor. Wiaźmin62, sierż. Kosobudzki63 i cała obsługa 
moździerza. Ja w tym czasie znajdowałem się około 20 m w lewo, na stano-
wisku drugiego ckm. W międzyczasie w odległości około 500 m w lewo od 
naszych nacierających oddziałów wyszły do natarcia czołgi nieprzyjaciela. 
Oddziały nacierające nie załamały się, wśród ogólnego i  bez przerwy po-
wtarzającego się «hurra» parły do przodu, ogólna sytuacja nie pozwalała na 
zajmowanie się rannymi lub zabitymi. Około godz. 9.30 nacierające oddzia-
ły opanowały skraj lasów Kampinosu i po szybkim uporządkowaniu ruszyły 
dalej.

Z kompanii ckm do skraju lasów nie dotarły obsługi dwóch ckm. Z licz-
by 60 ludzi, którzy dotarli do przeprawy [przez Bzurę – J. M.], na skraju la-
sów stan komp. ckm liczył już tylko 45 ludzi oraz 7 ckm i 1 działko ppanc. 
W tym składzie komp. ckm łącznie z innymi oddziałami pod dowództwem 
oficera w  stopniu majora (nazwiska nie pamiętam) ruszyła dalej duktami 
leśnymi w kierunku Modlina. Z chwilą nastania nocy w dniu 19.09.1939 r. 
oddziały skręciły w boczną zarośniętą duktę leśną, gdzie ww. oficer w stop-
niu majora zarządził przerwę w marszu na odpoczynek, który trwał do świ-
tu następnego dnia”64.

62 Według Tadeusza Kryski-Karskiego (Straty korpusu oficerskiego 1939–1945, Londyn 
1996, s. 465) oraz Księgi pochowanych żołnierzy polskich poległych w  II wojnie światowej 
(t.  1: Żołnierze września, cz. 2: N–Z, Pruszków 1993, s. 273) zginął w Smólsku 11 IX 1939 r. 
i został rzekomo pochowany na cmentarzu w Kruszynie. W ewidencji pochowanych parafii 
NMP Królowej Polski w Kruszynie oficer ten jednak nie występuje (http://web.diecezja.wloc-
lawek.pl/parafia/kruszyn/ [dostęp 11 VIII 2017]). 
63 Według Księgi pochowanych... (t. 1: Żołnierze września, cz. 1: A–M, Pruszków 1993, 
s. 354) Stefan Kosobudzki miał zginąć 19 IX 1939 r. w pobliskim Śladowie, co jest zgodne 
z wersją podaną przez Brożka. Jest on pochowany na cmentarzu Wojskowym na Powązkach 
w Warszawie (kwatera B 10, rząd 9, grób 14 tabl.).
64 List Stanisława Brożka do autora z 18 III 1968  r., w zbiorach autora.
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„[...] po przeprawie przez Bzurę w walkach o uchwycenie skraju lasów 
Kampinos w rej. m. Hilarów, dowodząc plutonem ckm [por. Morkowski – 
J. M.], wspierał natarcie kompanii strzeleckiej III/18 pp kapitana Frankow-
skiego, w terenie otwartym i piaszczystym wśród ognia nieprzyjaciela strze-
lającego prawie ze wszystkich stron. Tylko bezprzykładne męstwo i odwaga 
por. Morkowskiego zadecydowała o  bojowym morale podlegających mu 
żołnierzy w tym okresie walk po przeprawie przez Bzurę”65.

Po przebyciu Bzury z  pierwotnego stanu 82 bp pozostało więc jeszcze 
ok. 45 ludzi z kompanii cekaemów tworzących obecnie słaby pluton, jed-
nak uzbrojony w siedem cekaemów i działko przeciwpancerne porzucone 
przez jakiś inny pododdział. W tym składzie kompania cekaemów łącznie 
z  innymi pododdziałami ruszyła dalej lasami w kierunku Modlina. Po ok. 
20  km marszu lasami Kampinosu, z chwilą nastania nocy z 19 na 20 wrze-
śnia, grupa zatrzymała się na odpoczynek66, który trwał do świtu.

20 września

W godzinach rannych kompania cekaemów w  składzie pododdziałów 
z 19  września 1939 r. po 5 km marszu dotarła do Kazunia na lewym brzegu 
Wisły. W pobliżu mostu do Modlina wszystkie pododdziały zatrzymały się na 
ciepły posiłek – zupę. Zarządzono odpoczynek na noc. W ciągu nocy dowód-
cy poszczególnych pododdziałów zostali powiadomieni, że nie wejdą już do 
Modlina, gdyż twierdza jest przepełniona i nie jest już w stanie przyjąć nikogo.

21 września

Nad ranem poszczególne pododdziały nocujące w  Kazuniu rozłączyły 
się, tworząc samodzielne zgrupowania swoich macierzystych oddziałów. 
W godzinach rannych, przy słonecznej pogodzie przerwanej silnym desz-
czem (o godz. 7), pluton cekaemów 82 bp samodzielnie ruszył główną szosą 
na Czosnów i Palmiry w kierunku Warszawy. Po ok. 20 km marszu pluton 
doszedł przez Łomianki w rejon Burakowa, gdzie został powitany ogniem 
z  zabudowań tego osiedla67. Pluton otworzył ogień w  stronę przeciwni-
ka i  zszedł nad samą Wisłę, z  sześcioma cekaemami i  działkiem przeciw-
pancernym posuwając się powoli pod osłoną wiklin nadwiślańskich przez 
ostatnie 5  km w  kierunku Warszawy. W godzinach popołudniowych plu-
ton przeszedł Młociny i  dotarł w  rejon lasu przy Akademii Wychowania 

65 List Stanisława Brożka do autora z 17 III 1968  r., w zbiorach autora.
66 Prawdopodobnie w okolicach Sowiej Woli.
67 Były to czołówki niemieckiego 55 pp z 18 DP.



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2017/1. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE142

Fizycznego na Bielanach. Pierwszy nocleg w Warszawie z 21 na 22 września 
pluton cekaemów 82 bp znalazł w pobliskiej Szkole Powszechnej nr 1.

Gdy pluton cekaemów 82 bp przechodził koło Łomianek i  Burakowa, 
miejscowości te były już celem natarcia niemieckiego. Na Buraków i Mło-
ciny nacierały dwa pułki niemieckiej 18 DP i 24 DP. Kilka godzin po przej-
ściu przez ten rejon plutonu cekaemów 82 bp trzy mocno już wykrwawione 
pułki poznańskiej 25 DP (dowódca gen. bryg. Franciszek Alter) zajęły po 
przejściu Kampinosu pozycje obronne na linii Buraków (60 pp), Młociny 
(29  pp) i Wólka Węglowa (56 pp) o łącznej długości ok. 3 km. Podczas wie-
czornych walk Wielkopolanie zostali wyparci ze swych pozycji dopiero po 
całkowitym zniszczeniu 1 i  3 batalionu 29 Pułku Strzelców Kaniowskich. 
Niemcom udało się także rozerwać obronę 56  pp i  60 pp. W ciągu nocy 
oddziały 25 DP wycofały się w  kierunku Warszawy i  stanęły nad ranem 
22  września jako odwód w rejonie ul. Marszałkowskiej i Ogrodu Saskiego. 

Zaledwie kilkanaście godzin później usiłowała przejść tą samą trasą pod 
Łomiankami o  świcie dnia następnego grupa wojsk gen. bryg. Mikołaja 
Bołtucia (dowódca GO „Wschód”). Grupa została otoczona przez przewa-
żające siły niemieckie i  po wielogodzinnej walce rozbita. Generał Bołtuć 
poległ w ogniu snajperów, osobiście prowadząc swoich żołnierzy do ataku 
na bagnety, gdyż zabrakło im amunicji.

Jak z  tego wynika, pluton cekaemów 82 bp był jednym z  ostatnich pod-
oddziałów, któremu udało się przedrzeć do oblężonej Warszawy. Młociny bo-
wiem zostały zajęte następnego dnia, 22 września, przez oddziały niemieckiej 
24 DP oraz 228 DP, która przeprawiła się ze wschodniego brzegu Wisły.

22 września

Po tygodniach słonecznych upałów dzień zachmurzony i  chłodny. 
W tym dniu nie było już kierunku, z którego na stolicę Polski nie padały-
by pociski niemieckiej artylerii. W Warszawie nie można było już wybierać 
ulic bezpiecznych dla ludzi, którzy musieli załatwiać najpilniejsze sprawy 
bytowe. Pluton cekaemów 82 bp został skierowany, przez oficera łączniko-
wego, z  Bielan na postój do odległego o  ok. 5 km kompleksu budynków 
Wytwórni Papierów Wartościowych przy ul. Sanguszki, nieopodal Wybrze-
ża Gdańskiego. W czasie dwudniowego odpoczynku uzupełnił najważniej-
sze wyposażenie i został przydzielony do 9 batalionu (dowódca mjr Mieczy-
sław Ostrowski) ze zdziesiątkowanego pod Młocinami dnia poprzedniego 
29 Pułku Strzelców Kaniowskich z Kalisza (dowódca ppłk Florian Gryl)68.

68 9 batalion strzelców został sformowany na bazie 29 Pułku Strzelców Kaniowskich w cią-
gu 24 godzin od ogłoszenia mobilizacji 25 VIII 1939 r. Miał być jednostką do dyspozycji 
dowódcy Armii „Poznań”, faktycznie zaś przez cały czas działał w składzie 29 pp.
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Obrona Warszawy w dniach 21-27 września 1939 r. Stolica otoczona przez osiem dywizji 
niemieckich: 217, 61, 11, 46 10, 31, 19, 18 DP. Źródło: M. Porwit, Obrona Warszawy, 

wrzesień 1939 r., wyd. 3, Warszawa 1969, szkic nr 6  
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23 września

Nadal dzień pochmurny i  przelotne deszcze. Postój i  wypoczynek 
w  Wytwórni Papierów Wartościowych. Działania związane z  wejściem 
plutonu cekaem w  skład 9 batalionu strzelców. W tym dniu pod silnym 
ogniem były odcinki obrony „Dworzec Zachodni”, „Ochota” (przyszłe 
miejsce akcji 29  pp) i  „Fort Mokotowski”. Niemieckie zmasowanie ognia 
artylerii ciężkiej na pozycje obrony miasta wskazywały na przygotowanie 
do natarcia. Ogień artylerii trwał przez cały dzień i wzniecił w Śródmie-
ściu liczne pożary.

W dzienniku bojowym niemieckiej 31 DP podano, że podczas ata-
ku na Warszawę jednostce został przydzielony odcinek długości 2,2 km 
między linią Elektrycznych Kolei Dojazdowych (EKD) do Pruszkowa 
przez Fort „Szczęśliwice”, wzdłuż ul. Korotyńskiego, aż do ul. Grójeckiej. 
Główny kierunek niemieckiego natarcia – Ochota. Prawym sąsiadem na 
wschód od ul.  Grójeckiej do fortów „Rakowiec” i  „Mokotów” była nie-
miecka 10 DP. 

Siedzibą dowództwa niemieckiej 31 DP był Pałac Opackich w Falentach, 
miejsce bezpośredniego dowodzenia dywizją znajdowało się niedaleko sta-
cji EKD przy ul. Łopuszańskiej, 1200 m na południowy zachód od Fortu 
„Szczęśliwice”69.

24 września

Dzień słoneczny, od obiadu zachmurzenie. Pluton cekaemów 82 bp jako 
pododdział 9 baonu 29 pp przeszedł do centrum stolicy w rejon ul. Królew-
skiej i Ogrodu Saskiego, gdzie zatrzymał się wraz z całą wielkopolską 25 DP 
do popołudnia dnia następnego.

Przez cały dzień setki niemieckich dział intensywnym ogniem ostrzeli-
wały miasto, zwłaszcza Śródmieście, Ochotę i Mokotów. Na skutek uszko-
dzenia stacji filtrów wodociągów miejskich ustał dopływ wody do picia 
i gaszenia pożarów. Przed nielicznymi studniami tworzyły się długie kolejki. 
O godz. 16 w wyniku bombardowań została uszkodzona elektrownia miej-
ska na Wybrzeżu Kościuszkowskim, po czym ustał dopływ prądu, w mieście 

69 H. Pohlmann, Kriegstagebuch der 31. Infanteriedivison, September 1939 (dalej: KTB 
31  ID). W 1969 r. były „1A”, czyli pierwszy oficer sztabu (generalnego), niemieckiej 31 DP 
w kampanii wrześniowej 1939 r. płk Hartwig Pohlmann przekazał autorowi kopie maszyno-
pisu strony 63–79 prowadzonego przez niego w 1939 r. dziennika bojowego (Kriegstagebuch 
/KTB) niemieckiej 31 DP. Strony te zawierają zapisy dotyczące dni od 22 IX do 4  X 1939  r., 
kiedy to pułki 12 pp, 17 pp i 82 pp niemieckiej 31 DP nacierały na stanowiska polskie bro-
niących warszawskiej Ochoty II/41 pp Strzelców Suwalskich oraz trzy bataliony 29 pp Strzel-
ców Kaniowskich.
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zgasło światło. Brak prądu sparaliżował m.in. działalność rozgłośni radio-
wej Warszawa II, która na zakończenie swojego programu nadała piękne 
w swoim heroizmie przemówienie prezydenta stolicy i komisarza cywilnego 
obrony Warszawy Stefana Starzyńskiego, którego ludność i wojsko słuchali 
ze łzami w oczach.

25 września

Dzień pochmurny, od pory obiadowej przejaśnienia, chłodno. Po cało-
nocnym ostrzale artyleryjskim miasta rano rozpoczęła się gwałtowna ka-
nonada o  niebywałym dotychczas nasileniu. Począwszy od godz. 7, aż do 
zmroku trwały zmasowane naloty bombowe. Kilkaset samolotów bombo-
wych dwóch flot powietrznych nadlatywało falami z pobliskich baz i zrzu-
cało bomby burzące i  zapalające na centralne dzielnice Warszawy. Już od 

Tab. 1: Pozycja główna odcinka środkowego obrony Warszawy 
od  21 do 27 września – dowódca ppłk Józef Kalandyk

Odcinek W granicach (od–do)
i przebieg w terenie

Długość
odcinka

Jednostka broniąca
i dowódca

Wola od Fortu Bema przez Wolę 
i Czyste do torów kolejki 
elektrycznej na Pruszków;
główna linia oparcia wzdłuż 
ul. Płockiej

4000 m III/40 pp Lwów
mjr Antoni Sanojca
oraz inne jednostki

Dworzec 
Zachodni

od torów kolejki elektrycznej 
na Pruszków względnie 
Włochy przez Dworzec 
Zachodni do ul. 
Szczęśliwickiej; główna linia 
oparcia wzdłuż ul. Kopińskiej

600 m II/40 pp Lwów
mjr Antoni Kassian †26 IX, po  nim 
kpt Zygmunt Neugebauer
26 IX wymiana przez: 
56 pp wzmocniony jedną kompanią
płk Wojciech Tyczyński
I/56 pp: mjr Władysław Legutko

Ochota od ul. Szczęśliwickiej przez 
Grójecką do ul. Pasteura;
główna linia oparcia wzdłuż 
ul.  Kopińskiej do Wawelskiej

800 m II/41 Pułku Strzelców Suwalskich
mjr Artemi Aroniszydze 
25–27 IX wymiana przez: 
29 Pułk Strzelców Kaniowskich
ppłk Florian Gryll
II baon: mjr Alfons Kubosz
III baon: mjr Bolesław Wodecki
9 baon strzelców: mjr Mieczysław 
Ostrowski

Opracowanie własne na podstawie: L. Głowacki, Obrona Warszawy i Modlina 1939, wyd. 5, 
Warszawa 1985, s. 206–207, s. 271; M. Porwit, Obrona Warszawy. Wrzesień 1939  r., 
wyd. 3, Warszawa 1969, s. 194, s. 238, szkic nr 6. 
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rana dały się odczuć coraz mocniejsze ataki Niemców na polskie linie 
obronne. 

W rejonie Dworca Zachodniego z wyraźnym naporem wroga na Ocho-
tę znalazł się 2 batalion 41 Pułku Strzelców Suwalskich, z  kompanią kpt. 
Stanisława Saganowskiego na ul. Szczęśliwickiej, dlatego dowódca obrony 
lewobrzeżnej Warszawy płk dypl. Marian Porwit rozkazał wsparcie tego od-
cinka ostatnim z  pułków 25 DP, tzn. 29 Pułkiem Strzelców Kaniowskich 
i przerzucił go tam, gdzie była największa potrzeba.

W związku z  tym resztki starogardzkiej kompanii cekaemów 82 bp 
w  składzie 9 batalionu strzelców (9 bs) 29 pp mimo nieustannego bom-
bardowania i dużych pożarów przeszły ul. Kruczą w okolice parku Ujaz-
dowskiego (ok. 2,5 km). W godzinach wieczornych 29 pp przesunął się 
(ok. 3,5 km) na zaplecze rejonu walk na Polu Mokotowskim w  pobliże 
pl. Narutowicza. Następnego dnia rano zajął pozycje obronne na Ocho-
cie w rejonie odcinka środkowego (dowódca 40 pp ppłk Józef Kalandyk) 
po obu stronach ul.  Grójeckiej aż do ul. Szczęśliwickiej. Zadaniem 29  pp 
i  9  bs było wzmocnienie wysuniętego w  kierunku nieprzyjaciela II  ba-
talionu 41 Pułku Strzelców Suwalskich z  29 DP, który to batalion od 
wielu już dni bronił pozycji po obu stronach ul. Grójeckiej w  kierunku 
ul.  Opaczewskiej.

Dowództwo odcinka, gdzie zatrzymał się m.in. dowódca plutonu ceka-
emów 82 bp por. Stanisław Brożek, znajdowało się w domu akademickim 
przy pl. Narutowicza, oddalonym o ok. 400–500 m od głównej linii obrony 
na ul. Kopińskiej. Porucznik Brożek wspominał, że zarówno on, jak i wielu 
oficerów miało kłopot z  orientowaniem się w  aktualnej sytuacji bojowej, 
gdyż nie tylko nie znali miasta, ale żaden z nich nie dysponował jego mapą.

Na odcinek środkowy na Ochocie, broniony teraz także przez 29 pp, na-
cierały już od wielu dni 17 i 82 pułk piechoty niemieckiej 31 DP (niemiec-
ki 12 pp stał w  odwodzie) wzmocnione dwoma baonami saperów nr  31 
oraz Waffen-SS, poza tym za każdym pułkiem piechoty czuwała kompania 
ppanc.70 Dla Niemców sytuacja była korzystna, albowiem już od 9 września 
usadowili się na tym terenie i  zdążyli dobrze poznać miejsce i  stanowiska 
polskich obrońców.

26 września

Bezchmurny, słoneczny dzień jesienny. Opis wydarzeń z  26 września 
na tym odcinku bazuje na relacji płk. dypl. Mariana Porwita71. W czasie 
natarcia o  świcie od strony Dworca Zachodniego po osi EKD w  kierun-

70 Zob. KTB 31 ID, rozkaz XIII korpusu z 24 września, s. 67.
71 M. Porwit, Obrona Warszawy..., s. 228–229.
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ku Fortu „Szczęśliwice” I/56 pp (dowódca mjr Władysław Legutko) stracił 
kilkudziesięciu żołnierzy zabitych i  rannych oraz tyluż zaginionych. Bata-
lion wycofał się na pozycje batalionu II/41 pp na ul. Szczęśliwickiej. 

Po odparciu polskiego natarcia niemiecki 82 pp (31 DP) rozpoczął po 
przygotowaniu artyleryjskim o godz. 8 natarcie z rejonu Fortu „Szczęśliwi-
ce” w kierunku Ochoty na odcinku o szerokości ok. 2 km od toru kolejowe-
go EKD, włącznie aż do al. Żwirki i Wigury. Wykorzystując niepowodzenie 
polskiego natarcia o świcie, Niemcy parli wzdłuż linii kolejki EKD. Obroną 
w rejonie Dworca Zachodniego kierował nowy dowódca II batalionu 40  pp 
kpt. Zygmunt Neugebauer. Mimo zaciętego oporu 5 kompanii 40 pp Niem-
com udało się jednak zająć parowozownię. Ppłk Kalandyk skierował na po-
moc kpt. Neugebauerowi 9 kompanię odwodową 40 pp batalionu (dowód-
ca mjr Antoni Sanojca) pod dowództwem por. Emanuela Świejkowskiego, 
która powstrzymała posuwanie się Niemców, lecz parowozowni nie odzy-
skała. Walki były zacięte i krwawe. 

Jednocześnie rozgorzała zacięta całodzienna walka na czołowej pozycji 
II batalionu 41 pp strzelców suwalskich (dowódca mjr Artemi Aroniszydze) 
wzmocnionego II baonem i  III baonem oraz 9 baonem strzelców 29 pp 
strzelców kaniowskich z  Kalisza (dowódca ppłk Florian Gryl) broniących 
odcinka terenu (szerokości ok. 300 m) między ul. Szczęśliwicką i Białobrze-
ską, który w końcu byli zmuszeni oddać Niemcom część ul. Opaczewskiej 
na zachód od ul. Grójeckiej i wycofać się na ul. Częstochowską. 

Według dziennika bojowego niemieckiej 31 DP (KTB 31  ID)72 z 26  wrze-
śnia niemiecki 82 pp osiągnął o godz. 12.15 zbieg ul. Grójeckiej z Opaczew-
ską, a grupy szturmowe niemieckiego 17 pp posuwały się wzdłuż ul.  Szczę-
śliwickiej w kierunku ul. Kopińskiej. O godz. 16.30 II i III batalion niemiec-
kiego 82 pp nacierały w kierunku ul. Częstochowskiej, a batalion strzelców 
niemieckiego 17 pp znajdował się na zachód od ul. Szczęśliwickiej, 50 m 
przed ul. Kopińską. O godz. 17.25 do niemieckiej 31 DP dotarła wiado-
mość, że Adolf Hitler w ciągu popołudnia obserwował walki niemieckiego 
82 pp z dachu jednego z budynków niedaleko ul. Grójeckiej. W KTB 31 DP 
tak podsumowano ten dzień walki: „Przeciwnik także w dniu dzisiejszym 
bił się znakomicie. Na tyłach naszej nacierającej piechoty trwała aż do wie-
czora wymiana ognia z [polskimi – J. M.] strzelcami ukrytymi w budynkach 
i na drzewach. Także artyleria nieprzyjaciela, chociaż w pasie naszej dywizji 
[była to – J. M.] tylko jedna bateria, strzelała żywo [...], m.in. na miejsca 
dowodzenia 17 pp oraz dywizji we Włochach”. Niemiecka 31 DP miała tego 
dnia 60 zabitych i 200 rannych73.

72 KTB 31 ID, s. 70.
73 Zob. ibidem, s. 71–74.
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Noc 26 na 27 września

W nocy z 26 na 27 września głównym miejscem walk stała się Ochota, 
zwłaszcza teren między ul. Szczęśliwicką i Grójecką, gdzie ppłk Kalandyk 
w  porozumieniu z  dowódcą 29 pp chciał odzyskać przedni skraj pozycji, 
odbierając Niemcom domy między ul. Częstochowską a  Opaczewską, na 
zachód od ul. Grójeckiej, włącznie z remizą tramwajową74. Dowódca 29 pp 
ppłk Florian Gryll do tego kontrataku użył trzech batalionów, które były 
w jego dyspozycji: II/29 pp pod dowództwem mjr. Alfonsa Kubosza wzdłuż 
ul. Szczęśliwickiej oraz III/29 pp mjr. Bolesława Wodeckiego wzmocnio-
nego 9 batalionem strzelców kpt. Mieczysława Ostrowskiego, z  resztkami 
komp. cekaem 82 bp, w pasie między ul. Białobrzeską i Grójecką.

Nocny kontratak nie zaskoczył Niemców. Oddziały niemieckie zorganizo-
wały na zdobytym terenie obronę powiązaną z systemem ognia zaporowego 
karabinów maszynowych i moździerzy piechoty, które podobnie jak w natarciu 
mjr. Legutki poprzedniej nocy uniemożliwiły polskim batalionom wykonanie 
zadania. 29 pp poniósł bardzo ciężkie straty – ok. 400 poległych i rannych żoł-
nierzy. Świadczy to o zaciętości walk i wartości żołnierzy, którzy wiedząc, że 
kampania jest przegrana, szli do kontrataku, jak gdyby to były pierwsze dni 
wojny i istniała szansa zwycięstwa. Mimo że nocą nie odzyskano przedniego 
skraju pozycji, a uprzednio nie zdobyto remizy tramwajowej, wyhamowało to 
jednak impet niemieckich działań. Tak więc 29 pp w efekcie wzmocnił pozycję 
obronną ośrodków oporu „Ochota” i „Dworzec Zachodni” i nie oddał ich już 
do końca działań. Kilkakrotne próby ataków niemieckich zostały powstrzyma-
ne. Nie pomogło także wsparcie niemieckimi czołgami.

W czasie tych działań zginął ok. godz. 22 dowódca 3 plutonu kompanii 
cekaemów 82 bp ppor. rez. Józef Góral75, który po 350 km uciążliwych mar-
szów z dalekiego Starogardu powrócił do miasta, w którym się urodził. Por. 
Brożek podał, że ppor. rez. Józef Góral otrzymał śmiertelny strzał w bramie 
budynku narożnego już opanowanego przez Polaków76.

27 września 

Rano chłodno i deszcz, po południu przejaśnienie. Dalszy opis działań 
według relacji płk. dypl. Mariana Porwita oraz KTB 31 ID77. 

74 Ówczesna remiza tramwajowa w pobliżu skrzyżowania ul. Opaczewskiej z ul. Szczęśli-
wicką obecnie już nie istnieje. 
75 Ppor. rez. Józef Góral jest pochowany na cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
76 Relacje w listach Stanisław Brożka do autora, Koszalin 17 III i 29 V 1968  r., w zbiorach 
autora.
77 M. Porwit, Obrona Warszawy..., s. 238–239; KTB 31 ID, s. 76–77.
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Wczesnym rankiem polska delegacja do pertraktacji o  zawieszenie bro-
ni z  gen. dyw. Tadeuszem Kutrzebą na czele przekroczyła niemieckie linie. 
O godz. 9 sztaby dywizji niemieckich otrzymały rozkaz, by strzelać jeszcze tyl-
ko w odpowiedzi na polskie ataki. Zgodnie z planem niemiecka 31 DP o godz. 
9 ponownie rozpoczęła natarcie na pozycje polskie. O godz. 9.10 dowódca ar-
tylerii zameldował, że otrzymał rozkaz, by natychmiast wstrzymać ogień, gdyż 
przeciwnik poddaje się bezwarunkowo. Rozkaz ten przekazano do wszystkich 
jednostek, z pouczeniem, by odpowiadać ogniem na ogień przeciwnika i by 
w miarę możności unikać dalszych strat. Przez jakiś czas polska artyleria od-
dawała jeszcze pojedyncze strzały, a sporadyczny ogień z polskiej broni ręcznej 
i maszynowej trwał do popołudnia. Piechota niemieckiej 31 DP początkowo 
na nie odpowiadała, po czym wymiana ognia stopniowo ustawała.

Wiadomość o zbliżającym się zawieszeniu broni jeszcze przez wiele go-
dzin nie docierała do walczących. Toteż w czasie tego przedpołudnia walki, 
także w okolicach ul. Częstochowskiej, nadal trwały. Na zachód od ul. Bia-
łobrzeskiej usadowił się w  bramie narożnego domu przy ul. Częstochow-
skiej patrol III batalionu niemieckiego 82 pp i ostrzeliwał zachodnią część 
ul. Częstochowskiej, uniemożliwiając jej przekroczenie. 

W czasie tego ostrzału z  plutonu cekaemów por. Feliksa Morkowskiego 
z 9 batalionu 29 pp stacjonującego po zachodniej stronie ul. Częstochowskiej 
w domu nr 17 trzeba było przekazać pilną informację o pozycjach nieprzy-
jaciela do dowództwa batalionu, które mieściło się po drugiej stronie ulicy 
w budynku dzisiejszego przedszkola. Zadanie przekazania informacji utrud-
niał nie tylko ostrzał ulicy przez niemiecki patrol, lecz także wysoki płot z me-
talowych prętów po drugiej stronie ulicy, który był trudny do pokonania. Aby 
nie narażać swoich żołnierzy, por. Morkowski zdecydował, że jako wytreno-
wany sportowiec spróbuje sam pokonać ów niebezpieczny dystans ok. 18 m 
wraz z uciążliwym wysokim płotem. Szybko przebiegł ulicę, lecz na wysokim 
parkanie dosięgła go seria z niemieckiego karabinu maszynowego. Kilku jego 
żołnierzy rzuciło się spontanicznie na pomoc, by pięciokrotnie rannego w rękę, 
brzuch i udo dowódcę wyciągnąć spod nieprzyjacielskiego ognia. Jeden z nich 
zginął, drugi zaś został ranny. Rannego i silnie krwawiącego dowódcę złożono 
w jednym z mieszkań na wysokim parterze domu, który przed chwilą opuścił78. 

Od godz. 12 w południe w Warszawie obowiązywało zawieszenie broni 
i wszelkie ruchy, łącznie z  transportami rannych, były niedozwolone. Do-
piero po godz. 14 można było ciężko rannego przetransportować ul. Wa-
welską do odległego o ok. 4,5 km szpitala wojskowego w parku Ujazdow-
skim. Transport utrudniały ulice pełne gruzów i lejów, skutkiem tego ranny 

78 Obecnie w  tym miejscu znajduje się na ul. Częstochowskiej budynek z  numerem 26. 
Relacja pochodzi od żony por. Feliksa Morkowskiego Elżbiety, której w  1942 r. udało się 
odnaleźć to miejsce wydarzeń i spotkać się z jego świadkami. 
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dotarł do szpitala ok. pięciu godzin po ugodzeniu go serią pocisków. Pod 
wieczór por. Morkowski, po operacji w szpitalu, zmarł zaopatrzony sakra-
mentami św. przez ks. prob. Franciszka Juszczyka79.

28 września

Bezchmurny, chłodny dzień. O godz. 13 w fabryce „Škoda” na Rakowcu 
gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba w imieniu dowódcy Armii „Warszawa”, w obec-
ności prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego i  osób towarzyszących, 
podpisał umowę kapitulacyjną z dowódcą niemieckiej 8 Armii gen. piech. 
Johannesem Blaskowitzem. Ewakuacja polskiego wojska z miasta miała na-
stąpić do 3 października. Resztki 9 batalionu 29 pp, wśród nich por. Stani-
sław Brożek, zebrały się przy ul. Krochmalnej i odmaszerowały do Błonia 
pod Warszawą.

29 września

Wymarszowi ok. 120 tys. jeńców polskich, w tym ostatnich walecznych 
z  82 bp, z  Warszawy w  kierunku Sochaczewa towarzyszył bezchmurny, 
chłodny dzień. 

30 września

Dalszy marsz jeńców, w tym żołnierzy i oficerów z 82 bp, z Sochaczewa 
do Łowicza. 

1 października

Pierwszy oficer sztabu niemieckiej 31 DP, po powrocie z  rekonesansu 
w  Warszawie, w  dzienniku bojowym dywizji napisał: „Wygląd miasta jest 
wstrząsający. Zniszczenia ufortyfikowanego aż po centrum miasta przez 
ok. 100 000 granatów i  licznych bomb lotniczych są potężne. Zaopatrzenie 
w oświetlenie, gaz i wodę jest zniszczone. Na wolnych przestrzeniach mia-
sta widać wiele (świeżych) grobów. Ludność w dużej mierze bez dachu nad 
głową, stoi w długich kolejkach, by otrzymać nieco wody do picia, kawa-
łek chleba lub coś do jedzenia”80. Były tam także mogiły poległych z 82 bp, 

79 W szpitalu Ujazdowskim rannego operował zaprzyjaźniony z  nim chirurg kpt. rez. dr 
Ludwik Błażek, który od 1927 r. był ordynatorem oddziału chirurgicznego w szpitalu w Ino-
wrocławiu. Według relacji dr. Błażka ciężko rannego można było uratować, gdyby nie wielo-
godzinne krwawienie, które go krańcowo wycieńczyło.
80 Zob. KTB 31 ID, s. 78.
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a niedobitkowie z dalekiego Pomorza nie zapomnieli grozy tych widoków 
już nigdy. 

2 października

Byli przeciwnicy 9 baonu 29 pp strzelców kaniowskich, niemieckie 10 
i 31 DP, wkroczyli do zniszczonej Warszawy. 

8 października

Odjazd polskich oficerów z Sochaczewa, w tym także oficerów 82 bp, do 
obozu jenieckiego dla oficerów (Oflag) X B w Nienburgu.

14 października

Przyjazd oficerów do Oflagu II A w Prenzlau, w  tym oficerów z 82 bp, 
a następnie przeniesienie ich do Oflagu II D w Gross Born, gdzie przeby-
wali do końca wojny81. 

* * *

Reminescencje autora

1 września 1939 r. 1,5 mln niemieckich żołnierzy zaatakowało Polskę 
z Prus Wschodnich, z terenów Niemiec i z terytorium Słowacji. Wspierało 
ich 2700 czołgów i ok. 1400 samolotów. Siły Zbrojne RP dysponowały zale-
dwie ok. 240 lekkimi czołgami, ok. 230 tankietkami rozpoznawczymi i ok. 
75 samochodami pancernymi, a lotnictwo – ok. 400 samolotami.

Transport polskich wojsk, amunicji, broni i zaopatrzenia odbywał się na 
ogół wozami konnymi. Niemieckie wojska były w  dużej mierze zmotory-
zowane i odpowiednio szybkie. Nie dziwi więc, że Niemcy szybko zdobyli 
miażdżącą przewagę, tym bardziej że sprzyjała im pogoda. Płk Jerzy Kirch-
mayer wspomina: „panowała wyjątkowa, stała, słoneczna pogoda o  mini-
malnym zachmurzeniu. Sprzyjało to nieprzyjacielowi, bo jego przewaga po-
wietrzna mogła być całkowicie wyzyskana, a jego zmotoryzowane jednostki, 
zamiast działać na naszej ubogiej i trudnej sieci komunikacyjnej, poruszały 
się na przełaj bez trudności. Te korzystne dla nieprzyjaciela warunki atmos-
feryczne zwiększały nie tylko jego [...] przewagę, ale działały ujemnie na 

81 W Oflagu II D Gross Bom (obecnie Borne Sulinowo) przebywali do końca wojny m.in. 
z 82 bp: mjr Emil Niemiec, por. Marian Spławski, por. Stanisław Brożek oraz dowódca 9 bs 
mjr Mieczysław Ostrowski.
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ducha wojska polskiego, które z  dnia na dzień oczekiwało zachmurzenia, 
deszczu i błota, gdy tymczasem dzień w dzień witało je niezmiennie jasno 
gorejące, niemiłosierne słońce i najczystszy błękit nieba”82.

Niemieckie grupy uderzeniowe przebiły się przez polskie linie obronne 
w ośmiu miejscach, a Luftwaffe bombardowała drogi, linie kolejowe, mosty 
i miasta. Jednostki Wehrmachtu, nie napotykając większego oporu, parły do 
przodu i oskrzydlały te polskie oddziały, które zamierzały bronić swych po-
zycji. Polacy mieli pod bronią ok. 1 mln ludzi, ponieważ jednak mobilizacja 
została opóźniona na żądanie Anglii i Francji, do ostatniej chwili liczących 
na pokojowe rozwiązanie kryzysu, znaczna część jednostek przebywała da-
leko od linii frontu.

Poza tym większość oddziałów wkraczała do walki w sile o ⅓ mniejszej, 
niż wynosił ich stan etatowy. Osłabiona armia oraz brak elastycznego planu 
obronnego uniemożliwiły użycie jej pełnego potencjału. Ta sytuacja odnosiła 
się również do marynarki i lotnictwa. Chaos, wywołany nieustannym bombar-
dowaniem, pogłębiali jeszcze żołnierze usiłujący dotrzeć do swoich jednostek 
oraz agenci niemieckiej piątej kolumny. 6 września polskie naczelne dowódz-
two utraciło panowanie nad sytuacją. Do 10 września Niemcy zajęli większość 
obszarów północnej i zachodniej Polski. 13 września zaczęli oblegać Warszawę.

Taki katastrofalny obrót spraw miał fatalny wpływ także na żołnierzy i ofi-
cerów 82 batalionu piechoty ON ze Starogardu. W dużej mierze byli oni cywi-
lami, czyli ludźmi nieprzywykłymi do wielkich wysiłków fizycznych, w tym do 
forsownych marszów z bronią, amunicją i ciężkim plecakiem po 30, 40, a na-
wet 50 km jednego dnia lub w ciągu jednej nocy. Adiutant 82 bp por. Marian 
Spławski wspominał, że często brakowało prowiantu i jedynym wyżywieniem 
dla głodnych żołnierzy były dojrzałe owoce w mijanych ogrodach. Z ok. 750 
ludzi, którzy wyruszyli ze Starogardu na wojnę, najpierw pogubiły się w okoli-
cach Świecia tabory. Pod Sartowicami wielu ludzi nie przeprawiło się z niewia-
domych powodów przez Wisłę i stan batalionu zmalał po przeprawie do ok. 
400 osób. Po reorganizacji pod Toruniem oraz marszach i walkach pod Kątami 
za Włocławkiem i nad Nidą z batalionu pozostało jeszcze ok. 200 żołnierzy. 
Trudno się więc dziwić relacji Bernarda Puppela, który wspominał83, że w tej 
sytuacji zastał w pewnym momencie dobrze sobie znanego ze Starogardu mjr. 
Niemca siedzącego na skraju jakiegoś rowu ze łzami w oczach i kompletnie za-
łamanego psychicznie. Dowódca batalionu zaproponował w swojej desperacji 
podwładnemu oficerowi, by być może on zechciał przejąć dowodzenie resztka-
mi tego, co pozostało po dumnej kiedyś jednostce. Po dwukrotnym bombar-
dowaniu w okolicach Studzienic i Słubic 17 września batalion jako jednostka 

82 J. Kirchmayer, Kampania wrześniowa, Warszawa 1946, s. 80.
83 List Stanisława Puppela (syna Bernarda Puppela) do autora z 21 IX 2015  r., w zbiorach 
autora.
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bojowa przestał istnieć, a większość oficerów i  żołnierzy dostała się w ciągu 
następnych dwóch dni do niewoli.

Grupa ok. 60 osób z kompanii cekaemów jako jedyna pozostałość 82  bp 
dotarła do Bzury. Ci z  nich, którzy po przebyciu Bzury przeżyli niemiec-
ką nawałę ogniową, przebili się 21 września (ok. 45 osób uzbrojonych 
w  sześć  cekaemów i  działko ppanc.) do oblężonej Warszawy. Następnie 
w składzie 29  Pułku Strzelców Kaniowskich wzięli udział w  jej obronie na 
najgorętszym odcinku „Ochota”, aż do kapitulacji stolicy 28 września 1939  r.

Z 82 bp kampanii wrześniowej 1939  r. nie przeżyli m.in.: strz. Aleksy Bine-
rowski84, st. strz. Franciszek Szmagliński85, kpr. Punkiewicz86, st. sierż. Stefan 
Kosobudzki, ppor. rez. Jerzy Wiaźmin, ppor. rez. Józef Góral i por. rez. Feliks 
Morkowski. Także w stolicy pod koniec września zginęli strz. Franciszek Kra-
mer i strz. Franciszek Kupisz87. 20 września zmarł z ran w szpitalu w Legiono-
wie strz. Bronisław Stolpa. Wiosną 1940 r. zamordowany został przez NKWD88 
w Katyniu ppor. Stanisław Donaj89. Nie ulega wątpliwości, że oprócz wymie-
nionych tutaj imiennie żołnierzy 82 bp wielu dalszych zginęło w wielu akcjach 
bojowych. Mjr Niemiec i por. Brożek zgodnie stwierdzają że baon, a zwłaszcza 
jego 2 kompania „rembertowska”, poniósł duże straty nad rzeką Zgłowiączką, 
zdobywając Kąty 9 i 10 września. Również natarcie na Smólsk 11 i 12 września 
nie obyło się bez strat w ludziach, podobnie jak zaskoczenie baonu ogniem nie-
mieckim w okolicy Okolusza i bombardowania baonu w czasie marszu na Iłów 
17 września, kiedy baon uległ rozsypce i przestał istnieć jako zwarta jednostka 
bojowa. 

W niemieckich obozach jenieckich wojnę przeżyli m.in. następujący ofi-
cerowie 82 bp: por. Stanisław Brożek, ppor. Józef Chmielecki, mjr Emil Nie-
miec, ppor Bernard Puppel, por Roman Siemek, por. Marian Spławski, kpt. 
Stefan Śliwa, por. Antoni Tysowski i  ppor. Kazimierz Zaremba oraz pod-
oficerowie zawodowi: plut. Władysław Puła i st. sierż. Romuald Sosnowski.

84 Według Józefa Milewskiego (Gdy przyszli podpalić dom, „Kociewski Magazyn Regional-
ny” 1986, z. 1, s. 12) strz. Aleksy Binerowski z gminy Morzeszczyn utonął w Wiśle pod Sar-
towicami Górnymi 3 IX 1939 r. podczas przeprawy batalionu przez rzekę. Jego ciało zostało 
wyłowione w rejonie Grudziądza i zidentyfikowane.
85 Zginął 20 IX 1939 r. w Laskach podczas przebijania się do Warszawy i tam został pocho-
wany na cmentarzu Wojennym. Zob. Księga pochowanych..., t. 1, cz. 2, s. 214.
86 Zginął w nieznanych okolicznościach.
87 W wyszukiwarce grobów na cmentarzach warszawskich nie figurują.
88 NKWD – Narodnyj komissariat wnutriennich dieł. W latach 1934–1946 służba bezpie-
czeństwa Związku Sowieckiego; główny instrument sowieckiego i stalinowskiego gwałtu, te-
roru i bezprawia za pomocą mordów, więzień i obozów (gułagów) deportacyjnych. NKWD 
był następcą zbrodniczej GPU (Gosudarstwiennoje politiczeskoje uprawlenije), tajnej policji 
zorganizowanej w 1922 r. przez Feliksa Dzierżyńskiego.
89 W 2007 r. awansowany pośmiertnie na porucznika.
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W dniu mobilizacji 24 sierpnia por. Morkowski, żegnając syna, powie-
dział, że z wojny tej nie powróci, bo Niemcy są zbyt silni, by ją z nimi wy-
grać, a on tej klęski przeżyć nie chce, bo celem jego życia i wszelkich starań 
było odrodzenie i budowa wolnej Polski. Taka tragiczna wizja zbliżających 
się wydarzeń zarówno u niego, jak i jego towarzyszy broni w żadnej mierze 
nie umiejszyła ducha walki i desperacji, by do ostatniej chwili bronić dobre-
go imienia i honoru Polski.

* * *

Biogramy wybranych oficerów i podoficerów 82 bp90

Blank Walter, ppor. rez. 
Ur. 22 marca 1902 r. w Lidzbarku. Od 1928 r. zatrudniony w dziale bu-

downictwa zarządu miasta Starogard. Awansowany na podporucznika re-
zerwy ze starszeństwem 1 stycznia 1931 r. Początkowo jego jednostką ma-
cierzystą był 66 pp w  Chełmnie. Od wiosny 1939 r. dowódca III plutonu 
3 kompanii Batalionu ON „Starogard”. W okresie mobilizacji (24 sierpnia 
1939  r.) został zwolniony ze służby wojskowej, mimo że był oficerem i oby-
watelem polskim, ale pochodził z  rodziny niemieckiej i  został uznany za 
osobę niegodną zaufania. W czasie okupacji niemieckiej miał II grupę na-
rodowościową. Po 1945 r. nadal mieszkał w Starogardzie i pracował w dzia-
le budownictwa zarządu miasta.

Bobkowski Józef, plut sł. st.
Do Batalionu ON „Starogard” został przenie-

siony z 2 bs w Tczewie w 1938 r. Tutaj wspomagał 
zarówno funkcjonowanie batalionu, jak i  działal-
ność komendanta Obwodu Przysposobienia Woj-
skowego (PW) w Starogardzie mjr. Emila Niemca. 
W okresie mobilizacji został dowódcą drużyny 
w jednej z kompanii strzeleckich 82 bp.

90 O wielu zasłużonych żołnierzach 82 bp, niestety, nie udało się zdobyć zadowalających 
informacji biograficznych. W związku z tym autor publikuje niekiedy tylko dane fragmen-
taryczne; będzie jednak wdzięczny Czytelnikom za uzupełnienia na adres Muzeum Ziemi 
Kociewskiej, 83-200 Starogard Gdański, ul. Boczna 2, muzeum-starogard@gda.pl. Przy opra-
cowywaniu biogramów autor korzystał w dużej mierze z informacji zawartych w: R.  Szwoch, 
Słownik biograficzny Kociewia, t. 1–5, Starogard Gdański 2005–2015.

Józef Bobkowski. Źródło: 
zdjęcie ze zbiorów autora
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Brożek Stanisław, por. piech. sł. st.
Ur. 24. listopada 1908 r. w  Kozarowie (pow. 

kraśnicki), zginął w  wypadku samochodowym 
28 grudnia 1969 r. w  Koszalinie; syn Konstante-
go, rolnika (zm. 1931  r.) i Feliksy z Więckowskich 
(zm. 1960  r.). Miał cztery siostry i  trzech braci, 
z tego dwóch było przed 1939 r. także żołnierza-
mi zawodowymi (Wacław – kpt. 7 pp Leg., ur. 28 
grudnia 1902  r., zginął 24  września 1939 r. pod 
Antoniówką k. Tomaszowa Lubelskiego i  Anto-
ni – podchorąży sł. st. Szkoły Podchorążych Pie-
choty w Komorowie, ur. 22  października 1910  r., 
zm. 2003 r. w  Lublinie)91. Stanisław Brożek po 
zdaniu matury w  Gimnazjum Matematyczno-
-Przyrodniczym w  Radomsku w  1931 r. wstąpił 
do Szkoły Podchorążych Piechoty w  Komorowie, gdzie 15 sierpnia 1934 r. 
został promowany na podporucznika i  skierowany do 2 batalionu strzelców 
w Tczewie. W 1938 r. otrzymał awans na porucznika i został wyznaczony na 
stanowisko dowódcy kompanii cekaemów. Zmobilizowany do 82 bp w Staro-
gardzie 24  sierpnia 1939 r. Od 1 września 1939 r. brał udział w walkach na tra-
sie Świecie–Warszawa. W miejscowości Kąty został ranny w lewą nogę. Resztki 
dowodzonej przez Brożka kompanii cekaemów 82 bp dotarły z nim i z pełnym 
uzbrojeniem do oblężonej już Warszawy i wzięły udział w walkach obronnych 
na Ochocie w składzie 9 bs 29 Pułku Strzelców Kaniowskich. Brożek wyróż-
nił się w całej kampanii 1939 r. jako doskonały i odważny dowódca. Za swo-
je wybitne zasługi nigdy nie otrzymał ani awansu, ani też odznaczenia; co go 
niewątpliwie gnębiło. Po kapitulacji Warszawy od 27 września 1939 r. prze-
bywał w niewoli niemieckiej w oflagach w Prenzlau, Arnswalde, Gross Born, 
Sandbostel i w Lubece. Od 2 maja 1945 do 15 lipca 1947 r. przebywał w obozie 
dla byłych jeńców wojennych w  IV  Zgrupowaniu Szeregowych w Barkfelde. 
W lipcu 1947 r. w obozie przejściowym dla repatriantów w Lubece ożenił się 
z Małgorzatą z domu Wicka (rodem ze Skarszew na Pomorzu, ur. 2 paździer-
nika 1922  r., zm. 23 lutego 1967  r.). Dwie pierwsze córki zmarły w dziecięcym 
wieku. Miał syna Mariana (ur. 25 marca 1949  r., zm. 29 grudnia 2003  r.) oficera 
WP oraz córkę Grażynę magistra ekologii (ur. 6 czerwca 1952  r.).

Chmielecki Józef Bernard, ppor. rez.
Ur. 4 grudnia 1904 r. Początkowo jego jednostką macierzystą był 66 pp 

w  Chełmnie. Do Batalionu ON „Starogard” przybył w  czasie mobilizacji 

91 Więcej o  braciach Brożek zob. P. M. Bartoszewski, Trzej oficerowie, „Głos Ziemi Urzę-
dowskiej” 2013, s. 69–71.

Stanisław Brożek. Źródło: 
zdjęcie ze zbiorów autora
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z 69 pp w Gnieźnie, prawdopodobnie w miejsce kpt. Stefana Śliwy odcho-
dzącego do 14 DP. W 82 bp objął stanowisko oficera gospodarczego i płat-
nika batalionu. Po nalocie niemieckim na 82 bp w okolicach Studzienic do-
stał się ok. 18–19 września 1939 r. do niewoli i przebywał w oflagach. 

Czerwiński Franciszek Ksawery, por. rez.
Ur. 28 listopada 1901 r. Awansowany na podporucznika ze starszeństwem 

1  października 1922 r. Do Batalionu ON „Starogard” przybył w czasie mobili-
zacji z 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z Nowego Sącza. W 82 bp został do-
wódcą II plutonu (z Pelplina) w 3 kompanii strzeleckiej „Gniew”.

Donaj Stanisław, ppor. rez.
Ur. 6 kwietnia 1905 r. w Małoszewie pow. płoc-

ki w  rodzinie chłopskiej Marcina Donaja, byłego 
powstańca wielkopolskiego i Balbiny z d. Żak. Za-
mordowany przez NKWD wiosną 1940 r. w Katy-
niu. Uczęszczał do gimnazjum w Kościanie, gdzie 
zdał maturę. Studiował następnie w Wyższej Szkole 
Handlowej w  Poznaniu, którą ukończył w  1928 r. 
Odbył przeszkolenie wojskowe w  Szkole Podcho-
rążych Rezerwy Piechoty nr 7 w Śremie w 1929 r. 
Jako podchorąży rezerwy (ppor. mianowany 
1  stycznia 1933  r.) został powołany na ćwiczenia 
w  55 pp w  Lesznie należącym do wielkopolskiej 
14 DP. Pracował w poznańskiej fabryce wagonów 
i  maszyn rolniczych Cegielskiego. Mieszkał w  Buku (Poznańskie), w  1939 r. 
czasowo przebywał na Kociewiu w Pogódkach. Według innych źródeł był ad-
ministratorem Miejskiego Gospodarstwa Rolnego w Starogardzie. Rodziny nie 
założył. W powszechnej mobilizacji na wypadek wojny w 1939 r. otrzymał sta-
nowisko dowódcy II plutonu kompanii ckm w 82 bp. Brał udział w kampanii 
wrześniowej i dostał się do niewoli sowieckiej. Osadzono go w obozie jeniec-
kim w Kozielsku, po czym wiosną 1940 r. został zamordowany w Katyniu92.

Gończ Leon Jan, ppor. rez.
Ur. 4 kwietnia 1911 r. Był z  zawodu nauczycielem. W batalionie ON 

„Starogard” był dowódcą plutonu piechoty (nie jest jasne którego). 

Góral Józef, ppor. rez.
Ur. 14 stycznia 1907 r. w  Warszawie w  parafii Wszystkich Świę-

tych przy pl. Grzybowskim, poległ 26 września 1939 r. w  Warszawie na 

92 R. Szwoch, Słownik biograficzny...., t. 4, 2013, s. 92–93.

Stanisław Donaj. Źródło: 
zdjęcie ze zbiorów autora
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Ochocie. Ojciec Franciszek, urzędnik kolejo-
wy, matka Małgorzata Antoszek. Ok. 1934 r. 
rodzice mieszkali w  Skierniewicach. W latach 
1927–1929 uczył się na wydziale mechanicz-
nym Szkoły Morskiej w  Tczewie, którą ukoń-
czył w  czerwcu 1929  r., zdał maturę, po czym 
został oficerem polskiej marynarki handlowej 
w  Gdyni na s/s Pułaski oraz s/s Kościuszko. 
Ok. 1931 r. zamieszkał w  Gdyni. Znajomość 
języków obcych w  mowie i  piśmie: niemiecki, 
angielski, francuski. W sierpniu 1933 r. wziął 
ślub z  Wandą z  domu Mazowiecką, małżeń-
stwo było bezdzietne. 7  sierpnia 1931 r. powo-
łany przez komendanta PKU Starogard do od-
bycia służby czynnej; 8  października 1931 – 30 
czerwca 1932 r. odbył szkolenie w 1  kompanii Batalionu Podchorążych Re-
zerwy Piechoty nr  2 w Biedrusku nad Wartą. 27  czerwca 1932 r. awans na 
plut. podchor. rez. piech., 30 czerwca 1932 r. przeniesiony do 2 Batalionu 
Strzelców w Tczewie z przydziałem do 1 kompanii bs. 15  września 1932 r. 
przeniesiony do rezerwy. W latach 1933–1937 odbył w 2 bs łącznie 102 dni 
ćwiczeń jako dowódca plut. strzel. 1 stycznia 1935 r. otrzymał w 2 bs awans 
na ppor. rez.93 20  marca 1939 r. przybył do Batalionu ON „Starogard” jako 
dowódca plutonu cekaem z kompanią marszo-
wą z 3  bs w Rembertowie. Kampanię wrześnio-
wą 1939 r. odbył w 82 bp jako dowódca pluto-
nu ckm. W składzie 9 baonu 29 Pułku Strzel-
ców Kaniowskich poległ w walkach na Ochocie 
w  okolicach ulic Grójeckiej i  Szczęśliwickiej 
26  września 1939 r. ok. godz. 2294. Spoczywa na 
cmentarzu Powązki Wojskowe, kwatera B 27, 
rząd 1, grób 1095.

Jeżewski Jan, kapral sł. st.
W okresie mobilizacji w sierpniu 1939  r. zo-

stał odkomenderowany z 2 bs w Tczewie do 82 
bp, gdzie został dowódcą drużyny w  kompanii 

93 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (dalej: CAW), Kolekcja Akt Personalnych 
(dalej: AP) 5947 i  8215, Góral Józef.
94 Notatki Stanisława Brożka z września 1939 r. oraz listy Stanisława Brożka do autora, Ko-
szalin z 28 V oraz 2 VII 1968  r., w zbiorach autora.
95 Informacja telef. kancelarii cmentarza Wojskowego na Powązkach z maja 2016  r.

Józef Góral. Źródło: zdjęcie ze 
zbiorów autora

Jan Jeżewski. Źródło: zdjęcie 
ze zbiorów autora
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cekaem por. Brożka. Wg innej relacji Jeżewski przydzielony został do kom-
panii ON działającej przy 2 bs w Tczewie i  tam poległ 1 września 1939 r. 
w obronie Tczewa96. 

Kłos Walerian, st. sierż.
Ur. 19 lutego 1901 r. W latach 1920–1930 

służył jako podoficer zawodowy w 65 pp w Gru-
dziądzu. W lipcu 1930  r. przeniesiony z 65 pp do 
2 bs Tczew. Stąd został wyznaczony do Powiato-
wej Komendy Przysposobienia Wojskowego nr 1 
w Starogardzie, gdzie opiekował się m.in. maga-
zynami. Dowódcą obwodu PW w  Starogardzie 
był kpt., a następnie mjr Emil Niemiec. 1 stycznia 
1939 r. wyznaczony został do prowadzenia maga-
zynów broni, amunicji, żywności i umundurowa-
nia na wypadek wojny Batalionu ON „Starogard”. 
Dozorował magazyny w  starogardzkiej „Pro-
chowni” z  ramienia 2 bs, w  których uzupełniał 
względnie wymieniał zdeponowane materiały 
i sprzęt, za którego konserwację odpowiadał. W czasie ćwiczeń baonu ON 
„Starogard” w  okolicy Godziszewa w  lutym 1938  r. Kłos był podoficerem 
żywnościowym. Brał także udział w  ćwiczeniach polowych baonu zimą 
1938/39 na terenach Starogard–Godziszewo kierunek Gdańsk. 23 sierpnia 
1939 r. otrzymał funkcję podoficera od zaopatrzenia i prowiantu 82 bp. Po 
wymarszu 82 bp 29 sierpnia pozostał do 1 września 1939  r. w Starogardzie, 
by zlikwidować magazyny MOB i dopomóc niektórym rodzinom oficerów 
baonu w wyjeździe z miasta. W sobotę 2 września wyruszył na własną rękę 
za 82 bp w kierunku Skórcza, w drodze dołączył do oddziału 2 bs z Tczewa. 
W okolicach Świecia wydostał się z okrążenia niemieckiego. W nocy z 3–4 
września 1939 r. sforsował Wisłę, tego samego dnia o godz. 16 odnalazł się 
w  majątku Wabcz pod Chełmżą 82 bp. Od 4 września 1939 r. był razem 
z 82 bp, dzieląc jego losy, aż do 18  września 1939 r., kiedy to w okolicach 
Sochaczewa został wzięty do niewoli. Przez pierwsze dwa dni przebywał 
w obozie przejściowym w Sochaczewie. W następnym obozie przejściowym 
na placu sportowym w  Skierniewicach spotkał w  dniach 24–26 września 
1939 r. wielu oficerów i  żołnierzy z byłych baonów ON „Starogard” i ON 
„Bydgoszcz”, m.in. mjr. Emila Niemca, por. Kazimierza Zarembę, por. Józefa 
Chmieleckiego, adiutanta baonu ON por. Mariana Spławskiego, por. Leona 
Gończa i ks. kapelana Stryszyka. Niebawem Niemcy odseparowali oficerów 

96 Marian Pelc, ppłk w 2 bs w Tczewie w liście do autora z Tczewa dn. 18 II 1970  r., w zbio-
rach autora.

Walerian Kłos. Źródło: 
zdjęcie ze zbiorów autora
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od reszty żołnierzy i przetransportowali ich do koszar wojskowych w Żyrar-
dowie. Kiedy Niemcy poszukiwali wśród jeńców ochotników do zbierania 
ziemniaków, Kłos zgłosił się i drugiego dnia zbiegł z niewoli. Ukrywał się 
u miejscowej ludności w okolicach Żyrardowa i Skierniewic. Po kilku mie-
siącach powrócił do Starogardu. Z czasem Kłos wstąpił do podziemnej or-
ganizacji wojskowej „Gryf ”97, a po aresztowaniu jej przywódcy98 wraz z sy-
nem wstąpił do organizacji wojskowej „Polska Armia Powstania”. W okresie 
okupacji wysyłał paczki żywnościowe do Oflagu Gross Born, gdzie przeby-
wał mjr Niemiec i inni oficerowie z Batalionu ON „Starogard”99.

Kosobudzki Stefan, st. sierż. sł. st. 
Do Batalionu ON „Starogard” przeniesio-

ny został z  2 bs w  Tczewie w  roku 1938, gdzie 
objął obowiązki podoficera mundurowego 
w  1  kompanii strzeleckiej. W pozostałym cza-
sie wspomagał działalność komendanta obwodu 
Przysposobienia Wojskowego w  Starogardzie 
mjr. Niemca. W czasie kampanii 1939 r. służył 
w  plutonie moździerzy. Po przejściu Bzury 19 
września 1939 r. zginął wraz ze swoim dowód-
cą ppor. rez. Jerzym Wiaźminem i całą obsługą 
plutonu moździerzy ok. godz. 9 rano od serii 
pocisków świetlnych oddanych z  działka pan-
cernego nieprzyjaciela w  czasie natarcia celem 
przedarcia się do lasów Puszczy Kampinowskiej i  dalej do oblężonej już 
Warszawy100. Jego żona mieszkała w Starogardzie.

Lubiński Bronisław Szymon, kpr. pchor. rez.
Ur. 27 stycznia 1915 r. w Kościerzynie, zm. Sztum 25 czerwca 1989  r.; syn 

rolnika Szymona i Barbary. Maturę klasyczną zdał w 1935 r. w Kościerzynie. 
Podchorążówkę 16 DP w  Grudziądzu ukończył 20 września 1937 r. W paź-
dzierniku 1938 r. rozpoczął studia w  Pedagogium w  Toruniu, które ukoń-
czył dopiero po wojnie. 15 lipca 1939 r. został powołany na ćwiczenia do 2  bs 
w  Tczewie i  stąd natychmiast skierowany do kompanii cekaem baonu ON 
„Starogard” w  Starogardzie, gdzie jako kapral podchorąży został dowódcą 

97 Wg Wikipedii: Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski” została utworzona 7 VII 
1941 r. i działała do marca 1945  r.
98 Był nim Jan Pilar ze Starogardu, który został aresztowany wiosną 1944  r.
99 Relacje Waleriana Kłosa w listach do autora,  Wałcz 23 X 1969 r. i 17 XI 1969 r., w zbio-
rach autora.
100 List Stanisława Brożka do autora, z Koszalina 18 III 1968  r., w zbiorach autora.

Stefan Kosobudzki. Źródło: 
zdjęcie ze zbiorów autora



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2017/1. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE160

drużyny cekaem i  zastępcą dowódcy plutonu. 
19  września 1939 r. w okolicy Iłowa dostał się do 
niewoli niemieckiej, z  której 22 września 1939 r. 
zbiegł do rodziców we wsi Lignowy Szlacheckie 
k. Gniewu. Tutaj został 8  kwietnia 1940 r. areszto-
wany przez Niemców i kolejno więziony w obo-
zach koncentracyjnych Stutthof, Sachsenhausen, 
Gusen i Mauthausen, po czym w grudniu 1941 r. 
został zwolniony, by powrócić do rodziców. Po 
ukończeniu w 1946  r. wyższej szkoły pedagogicz-
nej w Sopocie–Oliwa był nauczycielem w Janowie 
i w Szprudowie k. Gniewu, a następnie w Postoli-
nie k. Sztumu. Od 1950 r. żonaty z Heleną Bart-
kowską, z którą miał bliźniaki Andrzeja i Roma-
na (ur. 29 maja 1952  r.). Andrzej – historyk jest 
prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej. Lubiński napisał Wspo-
mnienia z lat 1935–1943, które ukazały się drukiem w Sztumie w 2000 r. 

Maciejewski Zenon Józef, ppor. rez.
Ur. 5 sierpnia 1897 r. W okresie organizowania się Batalionu ON „Staro-

gard” był od 1938 r. dowódcą plutonu strzeleckiego w 1 kompanii (dowód-
ca kpt. Stefan Śliwa). W sierpniu 1939  r. objął prawdopodobnie dowództwo 
innego plutonu w  82 bp. Do Starogardu był odkomenderowany z  61 pp 
(15  DP) w Bydgoszczy.

Morkowski Feliks, mgr prawa, sędzia, por. rez. piechoty
Ur. 6 listopada 1901 r. w  miejscowości Drewno (pow. żniński), zginął 

w  obronie Warszawy 27 września 1939  r.; syn Józefa, rolnika, i  Marianny 
z  Mellerów. W 1921 r. zdał maturę w  Gimnazjum Klasycznym im. Prze-
mysława w Rogoźnie. W latach 1921–1924 odbył studia na Uniwersytecie 
Poznańskim i otrzymał tytuł magistra prawa. W 1925 r. ukończył półrocz-
ną Szkołę Podchorążych Piechoty przy 29 Pułku Strzelców Kaniowskich 
w Śremie w stopniu kaprala podchorążego rezerwy. Awansowany na pod-
porucznika rezerwy ze starszeństwem z 1 stycznia 1929 r. Szkolenia wojsko-
we odbył w 1929 r. w Centralnej Szkole Strzelniczej w Toruniu, a następnie 
w Grudziądzu. Po zaliczeniu praktyk sądowych w 1925 r. w Brodnicy i To-
runiu oraz w latach 1926–1928 w Grudziądzu i Gdyni i pomyślnym zdaniu 
egzaminu sędziowskiego pracował od 1929 r. w Sądzie Grodzkim w Koście-
rzynie; od lutego 1930 r. był jego naczelnikiem. 5 maja 1936 r. został sędzią 
sądów w Starogardzie i Tczewie (były one wydziałami zamiejscowymi Sądu 
Okręgowego w Chojnicach). W połowie 1939 r. powołany został na sędziego 
Sądu Apelacyjnego w  Poznaniu, lecz wybuch wojny uniemożliwił objęcie 

Bronisław Lubiński. Źródło: 
zdjęcie ze zbiorów autora
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stanowiska. Udzielał się społecznie. Był w  Sta-
rogardzie prezesem zarządu oddziału Polskie-
go Czerwonego Krzyża oraz prezesem Związku 
Oficerów Rezerwy. Aktywnie działał w Związku 
Zachodnim. W stopniu podporucznika rezerwy 
brał udział w  ćwiczeniach Batalionu ON „Sta-
rogard” od chwili jego powołania. Awansowany 
na porucznika 19 marca 1939 r. Zmobilizowa-
ny 24 sierpnia 1939  r., objął funkcję dowódcy 
I plutonu kompanii cekaemów 82 batalionu 
piechoty. Odbył szlak bojowy od Świecia, przez 
Toruń, Włocławek, Gostynin, Bzurę, aż do War-
szawy, gdzie na ul. Częstochowskiej został kil-
kakrotnie ciężko ranny w ostatnim dniu walk101. 
Zmarł 27  września 1939 r. wieczorem; pocho-
wany w  kwaterze obrońców stolicy na cmentarzu Wojskowym na Powąz-
kach, kwatera B 25, rząd 2, grób 6102. Od 1929 r. żonaty z Elżbietą z Filar-
skich (1907–1990); miał syna Janusza (ur. 1930  r.), pracownika Federalne-
go Instytutu Badań Szwajcarii oraz współtwórcę i długoletniego dyrektora 
Muzeum Polskiego w Rapperswilu, oraz córkę Ewę (1935–2014), architekta 
terenów zielonych, po mężu Ejhorszt. Dowódca kompanii cekaemów 82 bp 
por. Stanisław Brożek o podwładnym napisał m.in.: „zaznaczam w zakoń-
czeniu – śp. por. Morkowski Feliks był żołnierzem, który osobistymi przy-
kładami męstwa i odwagi przyczynił się w dużym stopniu do tak wielkiego 
ducha bojowego komp. ckm i jej czynów”103.

Niemiec Emil, mjr piechoty
Ur. 2 sierpnia 1895 r. w  Stryju, zm. 26 stycznia 1989 r. w  Grudziądzu; 

syn Jana, kolejarza, a następnie właściciela warsztatu blacharskiego, i Hele-
ny z d. Małaniak. Miał trzy siostry oraz brata Gustawa Mariana, legionistę, 
naczelnika Straży Pożarnej w Kołomyi (w 1942 r. rozstrzelany przez Niem-
ców w Szeparowcach). Emil Niemiec w 1914 r. wstąpił do Legionu Wschod-
niego we Lwowie. Od 1915 r. był kapralem w  kompanii narciarskiej 3 pp 
II  Brygady Legionów Polskich. Wzięty przez Rosjan do niewoli, z której po-
wrócił w 1918 r. Po maturze wstąpił do Szkoły Podchorążych w Warszawie, 

101 Elżbieta Morkowska, żona Feliksa: relacja ustna z informacji podanej przez mieszkankę 
(nauczycielkę) ul. Częstochowskiej (w miejscu obecnego budynku nr 26), która z mieszkania 
na wysokim parterze obserwowała tę akcję 27 IX 1939 r. i u której złożono ciężko rannego  
Morkowskiego do chwili transportu do szpitala Ujazdowskiego. 
102 Informacja telef. kancelarii cmentarza Wojskowego na Powązkach z maja 2016  r.
103 List Stanisława Brożka do autora z 18 III 1968  r., w zbiorach autora.

Feliks Morkowski. Źródło: 
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którą ukończył 1 listopada 1919 r. W styczniu 
1920 r. pełnił służbę w  stopniu podporucznika 
w 36 pp. Następnie dowodził kompanią Szkoły 
Podoficerskiej 64 pp w  Grudziądzu. W 1923 r. 
awansowany na porucznika, a  w  1925 r. – na 
kapitana. Po zamachu majowym był od czerwca 
1926 r. komendantem powiatowym Przysposo-
bienia Wojskowego i  Wychowania Fizyczne-
go w  Kartuzach, a  następnie w  Wejherowie. 
Pod koniec 1930 r. został przeniesiony do 2 bs 
w Tczewie, gdzie pełnił funkcję adiutanta bata-
lionu. W połowie lat trzydziestych XX w. został 
wyznaczony na komendanta 65 Obwodu Przy-
sposobienia Wojskowego w  Starogardzie. Wio-
sną 1937 r. organizował starogardzki batalion ON, którego został dowódcą. 
Major ze starszeństwem z 19 maja 1938 r. Do niewoli niemieckiej dostał się 
tuż po rozproszeniu się resztek kompanii strzeleckich 82 bp 17 września 
1939 r. w rejonie Iłów–Studzienice–Słubice. II wojnę światowej mjr Niemiec 
spędził w Oflagach IV A w Hohnstein, II A Arnswalde i II D Gross Born. 
W Oflagu IV A pełnił m.in. funkcję dowódcy kompanii oficerskiej, w któ-
rej skład wchodzili oficerowie grający w  teatrze obozowym, założonym 
przez Leona Kruczkowskiego. Od 24 lutego 1945 do 30 listopada 1949 r. 
służył w stopniu podpułkownika w Komendzie Głównej Milicji Obywatel-
skiej w Warszawie. W 1947 r. zmienił nazwisko na Niemczyński. W 1948  r., 
po ciężkiej chorobie, przeszedł do cywila i  pracował do 1954 r. w  Przed-
siębiorstwie Usługowym „Orbis” w Warszawie. Po śmierci żony Franciszki 
z d.  Żmura w 1959 r. był instruktorem kulturalno-oświatowym w Szczaw-
nie-Zdroju. Po przejściu na emeryturę mieszkał w sanatorium w Szczawnie-
-Zdroju oraz u córek w Konstancinie i Grudziądzu. Państwo Niemczyńscy 
mieli dwie córki: Marię Szotek-Niemczyńską i Urszulę Teresę Stachowską-
-Niemczyńską. Kampanię wrześniową 1939 r. Niemiec wspominał niechęt-
nie, zasłaniając się brakiem pamięci. Swoje wspomnienia wojenne zdepono-
wane w CAW nazwał wobec autora (J. M.) „bajeczkami dla córek”104.

Połom Franciszek dr med., lekarz., por. rez. 
Ur. 11 grudnia 1902 r. w Górnych Malikach (pow. Kościerzyna), zamor-

dowany 2 sierpnia 1945 r. przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa 
(UB) w  Starogardzie; syn rolnika Adama i  Marty z  Góreckich. W 1919 r. 
rodzice z siedmiorgiem dzieci przenieśli się do gospodarstwa do Chełmży. 

104 Wspomień tych nie udało się autorowi odnaleźć ani w archiwum CAW, ani w żadnym 
innym miejscu.

Emil Niemiec. Źródło: zdjęcie 
ze zbiorów autora



Janusz Morkowski : Batalion Obrony Narodowej „Starogard” (82 batalion piechoty) 1937–1939 163

W   latach 1919–1921 był z  bratem Alojzym 
w  Gimnazjum Księży Misjonarzy Saletynów 
w Dębowcu k. Jasła. Po ukończeniu piątej klasy 
wrócił do Chełmży; tam zdał maturę w 1924 r. 
i  zaczął studia lekarskie na Uniwersytecie Po-
znańskim, które zakończył doktoratem medycy-
ny w 1931 r. W 1933 r. podjął pracę jako lekarz 
w  Zakładzie Psychiatrycznym w  Owińskach, 
w  tym samym roku przeniósł się do Wysokiej 
pow. Wyrzysk i tam praktykował do 1935  r., kie-
dy to sprowadził się do Starogardu. W 1939 r. 
jako por. rez. został zmobilizowany do wojska 
i walczył w kampanii wrześniowej jako dowód-
ca patrolu sanitarnego 82 bp ON „Starogard”. 
Podczas przeprawy pod Sartowicami 3 września 
1939 r. stracił łączność z  oddziałem i  dostał się do Chełmży. Tam ukry-
wał się przez pierwszy okres okupacji. Wiosną 1940 r. został wysiedlony do 
miejscowości Kikol k. Lipna, gdzie zajmował się leczeniem i współpracował 
z ruchem oporu (Armią Krajową). Przyjąwszy w 1942 r. III grupę niemiec-
kiej listy narodowościowej, przeniósł się do Nowego nad Wisłą i praktyko-
wał tam do 1945  r. Powrócił do Starogardu, jako lekarz Miejskiego Ośrodka 
Zdrowia (17 marca 1945  r.) odzyskał przedwojenne mieszkanie przy Rynku. 
Prócz wykonywania prywatnej praktyki lekarskiej pracował jako lekarz wię-
zienny. Uczestniczył w tym czasie w przeprowadzonych ekshumacjach ofiar 
hitlerowskich zbrodni na okolicznej ludności. 2 sierpnia 1945 r. został we-
zwany do miejscowego UB w celu stwierdzenia zgonu „przesłuchiwanego” 
przez UB mężczyzny. Po obdukcji zmasakrowanych zwłok odmówił jednak 
podpisania dokumentu z  oczekiwaną przez funkcjonariuszy UB rzekomą, 
to znaczy nieprawdziwą, wersją zgonu denata. Po tym incydencie funkcjo-
nariusze bili dr. Połomskiego do nieprzytomności. W stanie omdlenia zo-
stał przez nieznanych cywilów oddany rodzinie; nie odzyskał już przytom-
ności i zmarł 2 sierpnia 1945 r. W 1935  r. poślubił Helenę Annę Piechow-
ską (1912–1988), córkę kupca ze Skarszew, miał z nią dzieci: Halinę Annę 
(ur.  1937), po mężu Gromadzką i Romana Edwarda (ur. 1938).

Puła Władysław, plut. sł. st.
1 czerwca 1939 r. przeniesiony z 2 bs w Tczewie do Batalionu ON „Sta-

rogard” z  przydziałem na stanowisko szefa kompanii cekaem 1 września 
1939 r. wyruszył wraz z taborami 82 bp z Rakowca w kierunku Nowe–Świe-
cie na Bydgoszcz, przy czym naloty niemieckie utrudniały marsz. Po doj-
ściu taborów do Przechowa 3 września 1939 r. utraciły one kontakt z 82 ba-
onem. W rejonie miejscowości Przechowo–Terespol Niemcy samochodami 

Franciszek Połom. Źródło: 
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pancernymi zmasakrowali kolumny wojskowe i  ludności cywilnej. Więk-
szość żołnierzy i  oficerów dostała się tam do niewoli. Pule wraz z  3 żoł-
nierzami z 82 bp udało się jednak zbiec wzdłuż szosy ze Świecia do Gród-
ka. Po przeprawie przez Wisłę (3 września 1939  r., godz. 15–17) czwórka 
z  82  bp udała się do Chełma i  dalej w  kierunku Warszawy. W Warszawie 
Puła w składzie 6  bs, jako dowódca plutonu 2 komp., brał udział w obronie 
stolicy i dostał się tam do niewoli. 3 października 1939 r. znalazł się w gru-
pie 38 tys. wziętych do niewoli żołnierzy, oficerów i podoficerów105. 

Punkiewicz [imię nieznane], kapral sł. st. 
Odkomenderowany z 2 bs w Tczewie do Batalionu ON „Starogard”. Słu-

żył w kompanii cekaem jak dowódca drużyny. Wg Milewskiego kpr. Pun-
kiewicz służąc w 82 bp, poległ w kampanii wrześniowej w nieznanych oko-
licznościach.

Puppel Bernard, ppor. rez. 
Ur. 11 lipca 1908 r. w Czersku, zm. w Kocbo-

rowie 6 lipca 1984  r., tam spoczywa na cmenta-
rzu szpitalnym. Rodzicami byli stolarz Jan Puppel 
i Antonina z d. Szarafin. Do szkoły podstawowej 
Puppel uczęszczał w  Czersku. W roku 1931  r. 
ukończył z najwyższą oceną gimnazjum klasycz-
ne w  Starogardzie. W latach 1931–1935 odbył 
studia teologiczne w Wyższym Seminarium Du-
chownym w  Pelplinie. W 1936 r. ukończył rocz-
ny kurs podchorążych w  Centrum Wyszkolenia 
Piechoty w Rembertowie ze stopniem ppor. rez., 
po czym przyjął pracę w administracji Państwo-
wego Szpitala dla Nerwowo i  Psychicznie Cho-
rych w Kocborowie k. Starogardu. Od roku 1938 
był dowódcą II plutonu starogardzkiej 1 kompanii 
strzelców (dowódca kpt. Stefan Śliwa) w 82 bp ON „Starogard”. 19  września 
1939 r. dostał się w okolicach Witkowic nad Bzurą do niewoli niemieckiej. Do 
1 sierpnia 1940 r. przybywał w Oflagu XI A w Osterrode k. Hannoveru, a na-
stępnie w Oflagu II C Woldenberg (obecnie Dobiegniew). Do Starogardu po-
wrócił w marcu 1945  r. i podjął ponownie pracę w szpitalu w Kocborowie jako 
kierownik składnic zaopatrzenia. Od listopada 1945 r. był żonaty ze Stanisławą 
Jadwigą Łącką, z którą miał syna Stanisława (ur. Kocborowo, 1947), prof. angli-
styki UAM w Poznaniu i córkę Marię (ur. Kocborowo 1949) po mężu Pietro-
wiak, biuralistka.

105 Władysław Puła, List do autora ze Starogardu z 30 X 1969  r., w zbiorach autora.

Bernard Puppel. Źródło: 
zdjęcie ze zbiorów autora
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Siemek Roman Michał Wincenty, por. piechoty
Ur. 4 września 1911 r. Do 82 bp w Starogardzie przybył z Lubawy, gdzie 

był oficerem w Szkole Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich nr 1106. Prze-
widziany był na stanowisko dowódcy plutonu zwiadowców–kolarzy. Roz-
kazem dowódcy baonu objął jednak stanowisko oficera taborowego i  do-
stał się z taborami 82 bp do niewoli. W czasie wojny przebywał w jednym 
z oflagów.

Śliwa Stefan August, kpt. piechoty
Ur. 13 sierpnia 1898  r., zm. w  1947 r. Przybył do Starogardu wiosną 

1937  r. i  został komendantem powiatowym PW II107. Równocześnie orga-
nizował pierwszą kompanię strzelecką baonu ON w  Starogardzie i  był jej 
pierwszym dowódcą. Na dwa tygodnie przed mobilizacją w sierpniu 1939  r. 
został przeniesiony na dowódcę batalionu piechoty w 144 Pułku Piechoty. 
Wg relacji Mariana Spławskiego kpt. Śliwa brał udział w obronie Warszawy, 
dostał się do niewoli, a następnie do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 
Po 1945  r. był w Szkocji, w 1947 r. tam się rozchorował i powrócił do Pol-
ski, gdzie zmarł w tym samym roku.

Sosnowski Romuald, st. sierż. 
Przybył do Starogardu z  2 bs w  Tczewie 

w  1937  r. jako szef kancelarii i  szef Batalionu 
ON „Starogard” u  mjr. E. Niemca. 1 września 
1939 r. wyruszył z  taborami 82 bp z  Rakowca 
w  kierunku Nowe–Świecie na Bydgoszcz. Na-
loty niemieckie utrudniały taborom marsz; po 
ich dojściu do Przechowa 3  września 1939 r. ta-
bory utraciły kontakt z 82 bp. W rejonie miej-
scowości Przechowo–Terespol Niemcy zajecha-
li taborom drogę samochodami pancernymi 
i  zmasakrowali kolumny wojskowe i  ludności 
cywilnej. Sosnowski dostał się tam do niewoli 
nie mieckiej.

106 Szkoła Podoficerska Piechoty dla Małoletnich nr 1 istniała do roku 1938 w Koninie, na-
stępnie została przeniesiona do Lubawy na ówczesnym Pomorzu (obecnie woj. warmińsko-
-mazurskie). Szkoła Podoficerska Piechoty dla Małoletnich nr 2 działała od 1931 w Gru-
dziądzu. Początkowo na 3-letnie szkolenie przyjmowano chłopców w wieku 14–17 lat, po 
ukończeniu czterech klas szkoły podstawowej. Od roku szkolnego 1937/1938 na trwające 
2  lata szkolenie byli przyjmowani uczniowie po ukończeniu siedmiu klas szkoły podsta-
wowej.
107 Major Emil Niemiec był w Starogardzie komendantem obwodu PW. 

Romuald Sosnowski. Źródło: 
zdjęcie ze zbiorów autora
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Spławski Marian, por. piechoty
Ur. 23 marca 1908 r. w Łodzi, zm. po 1970 r. 

w  Londynie. Podporucznik ze starszeństwem 
z  15 sierpnia 1932  r., porucznik – ze starszeń-
stwem z  1 stycznia 1935 r. W 2 batalionie 
strzelców w Tczewie dowodził 3 kompanią. Pod 
koniec marca 1939 r. odkomenderowany do Ba-
talionu ON „Starogard” na stanowisko dowódcy 
kompanii strzeleckiej, która przybyła tam z 3  bs 
z  Rembertowa do wzmocnienia osłony mobi-
lizacji. Po ogłoszeniu mobilizacji 24 sierpnia 
1939 r. objął stanowisko adiutanta 82 bp. Po sil-
nym bombardowaniu 17 września pod Słubica-
mi i rozproszeniu resztek piechoty 82 bp dostał 
się do niewoli i  przebywał w  różnych obozach 
jenieckich dla oficerów, m.in. w Oflagu II D Gross Born. Po wojnie miesz-
kał z rodziną i pracował w Londynie.

Stryszyk Ignacy, st. kapelan wojskowy
Ur. 30 stycznia 1899 r. w  miejscowości Lu-

tów pow. Sępolno, zm. 28 maja 1963 r. Nowa 
Cerkwia k. Chojnic; syn Szymona i  Franciszki 
z d. Borlik. Uczęszczał do gimnazjum w Tucholi 
i Debrznie. W I  wojnie światowej jako żołnierz 
niemiecki był ranny na froncie, po czym uty-
kał. W latach 1920–1922 Podchorążówka Pie-
choty w Warszawie. 1  czerwca 1922 r. matura 
w Nakle. 1926 święcenia kapłańskie w Pelplinie, 
1927–1931 wikariusz w Toruniu i równocześnie 
kapelan wojskowy. Jako kapelan (od październi-
ka 1931  r.) 2 Pułku Szwoleżerów w Starogardzie 
brał aktywny udział w  życiu miasta i  jego pa-
rafii. W miarę potrzeb służył także batalionowi 
Obrony Narodowej w Starogardzie. 1  września 1939 r. został szefem dusz-
pasterstwa 4 DP i dostał się 19  września 1939 r. do niewoli, z której został 
zwolniony 14 października 1939 r. Po powrocie do Starogardu został aresz-
towany i po brutalnych represjach wywieziony z innymi kapłanami na roz-
strzelanie w Szpęgawsku, jako jedyny został zawrócony i jako jeniec wojen-
ny ponownie osadzony w więzieniu w Starogardzie. Po pobytach w różnych 
więzieniach i obozach koncentracyjnych zwolniony 2  maja 1941 r. pod nad-
zór policyjny w Wilkowie k. Wałdowa na gospodarstwie u brata. W 1942 r. 
przyjął III niemiecką grupę narodowościową i  nie pełnił już obowiązków 

Marian Spławski. Źródło: 
zdjęcie ze zbiorów autora

Ignacy Stryszyk. Źródło: 
zdjęcie ze zbiorów autora
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kapłana. Po wojnie ponownie sprawował posługi duszpasterskie jako tajny 
szambelan papieski. 

Szkoła Antoni, st. sierż.
W okresie MOB w  sierpniu 1939  r. odko-

menderowany z  2 bs w  Tczewie do batalionu 
piechoty ON „Starogard”, gdzie objął funk-
cję szefa 1 kompanii strzelców. Losy Antonie-
go Szkoły w  czasie i  po kampanii wrześniowej 
1939 r. są nieznane.

Teodorczyk Mieczysław Roman, kpt. piechoty
Ur. 28 lutego 1899 r. w  Łodzi, zamordowa-

ny 4 lutego 1944 r. w  Pomiechówku k. Modlina; 
syn Adama i Pauliny z d. Biedermann. W 1917 r. 
ukończył gimnazjum w Zaciszu pod Sulejowem. 
Po ukończeniu Szkoły Podoficerskiej w  Dębli-
nie i Szkoły Podchorążych w Warszawie (1919–
1920) służył w  85 Pułku Strzelców Wileńskich. 
Brał udział w  wojnie polsko-bolszewickiej 
w  stopniu podchorążego. Odznaczony Krzy-
żem Walecznych i Krzyżem Zasługi Wojsk Litwy 
Środkowej. Kapitan ze starszeństwem z 1  stycz-
nia 1932 r. Od 1934 r. był dowódcą 2  kompanii 
14 pp we Włocławku. W latach 1935–1937 był 
komendantem Przysposobienia Wojskowego 
i Wychowania Fizycznego w Aleksandrowie Ku-
jawskim. W 1938 r. w składzie 14  pp brał udział 
w  operacji zaolziańskiej. W połowie sierpnia 
1939 r. objął po kpt. Stefanie Śliwie stanowisko 
dowódcy 1 kompanii strzeleckiej 82 bp. Oko-
ło 18–19 września 1939 r. w  okolicy Sochacze-
wa został postrzelony w lewe płuco i dostał się do niewoli niemieckiej, lecz 
zdołał zbiec ze szpitala. Od listopada 1939 r. uczestnik konspiracji na terenie 
powiatu włocławskiego i  sąsiednich. W 1940  r., poszukiwany listami goń-
czymi, przeniósł się na teren północnego Mazowsza; ukrywał się w Płocku 
i Sierpcu jako Tadeusz Opolski. Był współorganizatorem Polskiej Organiza-
cji Zbrojnej „Znak” (POZ) na tym terenie, komendantem obwodu Sierpc, 
a  od sierpnia 1941 r. – komendantem Okręgu III Mazowsze. W konspira-
cji przyjął pseudonim „Roman”. Po scaleniu POZ „Znak” z Armią Krajową 
28  sierpnia 1942 r. został przeniesiony do Warszawy; awansowany na majo-
ra i mianowany szefem Wydziału III Warszawa AK. 17 lutego 1943 r. został 

Antoni Szkoła. Źródło: zdjęcie 
ze zbiorów autora

Mieczysław Teodorczyk. Źródło: 
zdjęcie ze zbiorów autora
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aresztowany przez gestapo i więziony w budynku przy al. Szucha, Modlinie, 
Płocku, Poznaniu, Bydgoszczy i Berlinie. 4 lutego 1944 r. został powieszony 
w Forcie III w Pomiechówku wraz z 106 żołnierzami podziemia. Od 1923 r. 
żonaty z Władysławą z d. Wirpszo (1899–1963). W latach okupacji żona była 
członkiem ruchu oporu na Wileńszczyźnie. Więziona w  latach 1950–1955, 
zwolniona ze względu na zły stan zdrowia. Córka Aleksandra (1926–2010), 
łączniczka 7 Wileńskiej Brygady AK ps. „Jagienka”, po 1951 r. nauczycielka. 
Syn Waldemar (1928–2002), żołnierz 7 Wileńskiej Brygady AK, więziony 
w latach 1950–1952, inżynier włókiennictwa.

Tysowski Antoni Marian, por. piechoty
Ur. 16 kwietnia 1907  r.; podporucznik ze starszeństwem z  15 sierpnia 

1932  r., porucznik – ze starszeństwem z  1 stycznia 1935 r. Był dowódcą 
1  kompanii 3 bs w Rembertowie i tam został dowódcą kompanii starszego 
rocznika rezerwistów, która w marcu 1939 r. wyjechała do Starogardu i tam 
została włączona do batalionu piechoty ON „Starogard” jako 2 kompania. 
24 sierpnia 1939 r. por. Tysowski przybył do Starogardu i objął dowodzenie 
macierzystą kompanią. 19 września 1939 r. w  rejonie Bzury dostał się do 
niewoli i przebywał w Oflagu II D w Gross Born.

Warszawski Wincenty Marian, kpt. administracji
Ur. 16 lipca 1896 r. w  Wieruszowie (woj. łódzkie); porucznik ze star-

szeństwem z  31 sierpnia 1926  r., kapitan ze starszeństwem z  19 marca 
1937 r. Odkomenderowany z 61 pp w Bydgoszczy na komendanta powia-
towego PW w Starogardzie i jednocześnie dowódcę 1 kompanii strzeleckiej 
Batalionu ON „Starogard”. W marcu 1939 r. objął dowodzenie 3 kompanią 
strzelecką zorganizowaną w Gniewie. Był odznaczony Srebrnym Krzyżem 
Zasługi.

Wiaźmin Jerzy, ppor. rez. 
Ur. 15 marca 1906 r. w  Ciechanowie, po-

legł 19 września 1939 r. nad Bzurą. Z zawodu 
był nauczycielem. Od chwili powstania baonu 
ON „Starogard” latem 1937 r. był adiutan-
tem dowódcy baonu ON i  w  tej funkcji brał 
udział we wszystkich ćwiczeniach batalionu. 
24 września 1939 r. objął dowództwo pluto-
nu moździerzy w  kompanii cekaem 82 bp. Po 
przejściu Bzury zginął 19 września 1939 r. ok. 
godz. 9 rano jako dowódca plutonu moździe-
rzy w kompanii cekaem 82  bp wraz z całą ob-
sługą od serii pocisków świetlnych oddanych 

Jerzy Wiaźmin. Źródło: zdjęcie 
ze zbiorów autora
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z działka czołgu nieprzyjaciela w czasie polskiego natarcia celem przedar-
cia się do lasów Puszczy Kampinowskiej w drodze do Warszawy108.

Zaremba Kazimierz, ppor. rez.
Ur. 27 października 1902 r. w Kołomyi, zm. 

16 kwietnia 1978 r. w Starogardzie; syn Andrze-
ja i  Marii z  domu Makarskiej. Ojciec posiadał 
nieruchomości i był asesorem sądowym w Ko-
łomyi. Uczęszczał do 8-klasowego gimnazjum 
i  liceum we Lwowie, gdzie zdał maturę. Znał 
język niemiecki i  ukraiński. W 1920 r. odbył 
trzymiesięczną ochotniczą służbę wojskową 
w  11  pap. Obowiązkową służbę wojskową od-
był od 4 listopada 1924 r. w  49 pp Strzelców 
Kresowych w  Kołomyi. W 1925 r. ukończył 
6-miesięczną Szkołę Podchorążych Rezerwy 
Piechoty nr 6 w  Zaleszczykach. Po szkoleniu 
powrócił 8 lipca 1925 r. do 49 pp. Z końcem 
stycznia 1926 r. został przeniesiony do rezerwy. W latach 1928 i  1929 
odbył 6-tygodniowe ćwiczenia rezerwy, po czym 13 września 1929 r. 
awansował na plut. pchor. rez. Jako plutonowy odbył 4-tygodniowe ćwi-
czenia w Szkole Podoficerów Zawodowych Piechoty nr 8 w Grudziądzu, 
po czym został awansowany na ppor. rez. ze starszeństwem z  1 stycznia 
1930 r. i z przydziałem do 66  pp w Chełmnie109. Od ok. 1930 r. zamieszkał 
w Starogardzie, ul.  Skarszewska  6. Latem 1934 r. ukończył 6-tygodniowy 
kurs dla dowódców kompanii cekaem w  Szkole Podchorążych Rezerwy 
Piechoty w  Zambrowie. W sierpniu i  wrześniu 1936 r. odbył jako ppor. 
rez. 19-dniowe ćwiczenia w  2 kompanii cekaem 66 Kaszubskiego Puł-
ku Piechoty w  Chełmnie, na stanowisku dowódcy kompanii cekaem. 
W 1937 r. został w  1937 r. przeniesiony do tworzącego się baonu ON 
w  Starogardzie110, gdzie organizował kompanię ckm baonu, którą dowo-
dził do MOB. W kampanii wrześniowej dowodził IV plut. cekaem 82 bp. 
Kiedy po bombardowaniu w okolicach Studzienic 17  września 82 bp prze-
stał istnieć, dołączył do resztek bydgoskiego 62 pp (z  15 DP), z  którym 
sforsował Bzurę i przedostał się ok. 21  września do Warszawy, gdzie objął 
dowodzenie plut. cekaem. Kiedy 26–27 września niemiecka 46 DP sztur-
mowała ośrodek oporu „Sielce”, 62 pp poprowadził skuteczny kontratak na 

108 List Stanisława Brożka do autora, Koszalin 18 III 1968  r., w zbiorach autora.
109 Pułki piechoty 64 (Grudziądz), 65 (Grudziądz i  Gniew) i  66 (Chełmno) należały do 
16  Dywizji Piechoty w Grudziądzu.
110 CAW, AP, 1571, Zaremba Kazimierz.

Kazimierz Zaremba. Źródło: 
zdjęcie ze zbiorów autora



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2017/1. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE170

odcinku ul. Belwederskiej i Chełmskiej. Po kapitulacji stolicy Zaremba do-
stał się w składzie 62 pp do niewoli. Do końca stycznia 1945  r. przebywał 
w Oflagach X-B, XVIII-C i II-C Woldenberg (obecnie Dobiegniew). Od ok. 
1930  r. Zaremba był urzędnikiem akcyzowym kontroli skarbowej w  Sta-
rogardzie. Po powrocie z  niewoli pracował od 1945  r. ponownie w  urzę-
dzie skarbowym w Starogardzie. Od 1931  r. był żonaty z Zofią z d. Getka 
(zm.  23 lipca 1983  r.), z którą miał córki Krystynę (1932–1939) i Bronisławę 
(ur. 1937), po mężu Gronkowska111.

Obsada personalna 82 batalionu piechoty 1 września 1939  r. 112

dowódca mjr Emil Niemiec
adiutant por. Marian Spławski
oficer gospodarczy i płatnik ppor. rez. Józef Chmielecki
szef kancelarii st. sierż. Romuald Sosnowski 
podoficer gospodarczy, magazynier st. sierż. Walerian Kłos
dowódca drużyny sanitarnej por. rez. dr Franciszek Połom
dowódca plutonu łączności ppor. rez. Adam Rokitowski
dowódca plutonu zwiadu kolarzy 
(Skarszewy)112

ppor. rez. Edmund Sadowski

dowódca plutonu pionierów NN
oficer taborowy por. Roman Siemek
1 kompania strzelecka „Starogard”
dowódca kpt. Mieczysław Teodorczyk
dowódca 1 plutonu (Starogard) ppor. rez. Wojciech Reszka
dowódca 2 plutonu (Starogard) ppor. rez. Bernard Puppel
dowódca 3 plutonu (Skarszewy) NN
podoficer st. sierż. Antoni Szkoła
2 kompania strzelecka „Rembertów”
dowódca por. Antoni Marian Tysowski
dowódca plutonu
dowódca plutonu
dowódca plutonu

ppor. rez. Walenty Macidłowski 
ppor. rez. Leon Gończ
ppor. rez. Wacław Kwiczor

3 kompania strzelecka „Gniew”
dowódca kpt. Wincenty Warszawski
dowódca 1 plutonu (Gniew) por. Konstanty Ostrowski
dowódca 2 plutonu (Pelplin) por. rez. Franciszek Czerwiński
dowódca 3 plutonu (Rudno) NN

por. rez. Marian Wojak

111 List Bronisławy Gronkowskiej-Zaremby do autora z 9 IX 2015  r., w zbiorach autora. Są 
tam informacje uzupełniające dane w dokumentach CAW, AP 1571, Zaremba Kazimierz.
112 Archiwum Muzeum Stutthofu w Gdańsku, Dział Naukowy w Sopocie, Konrad Ciecha-
nowski, Notatka ustnej relacji Romualda Sosnowskiego w Starogardzie z 1959 r.
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kompania cekaemów 
dowódca por. Stanisław Brożek
dowódca 1 plutonu por. rez. Feliks Morkowski
dowódca 2 plutonu ppor. rez. Stanisław Donaj
dowódca 3 plutonu ppor. rez. Józef Góral
dowódca 4 plutonu ppor. rez. Kazimierz Zaremba
dowódca plutonu moździerzy ppor. rez. Jerzy Wiaźmin 
szef kompanii plut. sł. st. Władysław Puła
podoficer st. sierż. Stefan Kosobudzki

STRESZCZENIE

Janusz  Morkowski ,  Batalion Obrony Narodowej „Starogard” 
(82  batalion piechoty) 1937–1939

We wrześniu 1939 r. oprócz jednostek czynnych i rezerwowych Wojsko Polskie 
wystawiło również liczne bataliony obrony narodowej. W niniejszym opracowa-
niu autor przedstawił historię batalionu ON nr 82 „Starogard”. Historia batalionu 
przedstawiona w niniejszym opracowaniu rozpoczyna się wraz z jego utworzeniem 
w początkach 1937 r., a kończy kilka dni po kapitulacji ostatnich jego elementów 
w Warszawie. Na podstawie bogatego zbioru relacji, zebranego wieloletnim stara-
niem autora, czytelnik ma szansę poznać kolejne etapy funkcjonowania tej jednost-
ki – formowanie, ćwiczenia, zgrywanie, wreszcie mobilizację i wiernie rekonstru-
owany – dzień po dniu – szlak bojowy batalionu w kampanii polskiej 1939 r. Opra-
cowanie niniejsze zawiera również aneks w  postaci zbioru biogramów oficerów 
i podoficerów Batalionu ON „Starogard” i choć nie jest to zbiór kompletny, stano-
wi cenne uzupełnienie historii batalionu. Autor ma nadzieję, że jego opracowanie 
przyczyni się do lepszego poznania historii walk jednostek WP we wrześniu 1939  r.

S łowa k luczowe:  82 Batalion Obrony Narodowej „Starogard”, Obrona Naro-
dowa, kampania polska 1939  r., baon, Armia „Pomorze”, 27 Dywizja Piechoty

SUMMARY

Janusz Morkowski ,  National Defense Battalion „Starogard” 
(82nd  infantry battalion) 1937–1939

In September 1939, apart from the active and reserve units, the Polish Army 
also put up numerous national defense battalions. In this paper the author has pre-
sented the history of the National Defense Battalion “Starogard”. It starts with its 
set up in the beginning of 1937 and ends several days after the capitulation of its 
last elements in Warsaw. On the basis of an extensive collection of reports, gath-
ered thanks to the author’s many-year effort, the reader has an opportunity to get 
to know the successive stages of the unit’s functioning – its formation, training, 
coordination, and finally mobilization and – reconstructed faithfully, day after day 
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– the battalion’s combat trail during the Polish campaign of 1939. The article also 
contains an appendix with a  collection of the ND Battalion “Starogard” officers’ 
and non-commissioned officers’ biography notes. Although the collection is not 
complete, it is a  valuable supplement to the history of the battalion. The author 
hopes that his work shall contribute to better knowledge on the history of the Pol-
ish Army units’ combat in September 1939. 

Keywords :  82 National Defense Battalion „Starogard”, National Defense, 1939 
Polish campaign, battalion, „Pomorze” Army, 27 Infantry Division

РЕЗЮМЕ

Ян у ш Морков ски, Батальон национальной обороны „Старогард” 
(82 пехотный батальон) 1937–1939

В сентябре 1939 г. кроме действующих и резервных единиц Войско Поль-
ское выставило также многочисленные батальоны национальной обороны. 
В  данной работе автор представил историю батальона НО номер 82 „Старо-
гард”. История батальона начинается в момент его создания в начале 1937  г., 
а заканчивается через несколько дней после капитуляции его последних 
элементов в Варшаве. На основании богатой коллекции материалов, собран-
ной автором в течение многих лет, читатель может познакомиться с этапа-
ми формирования батальона – созданием, тренировкой, координированием, 
а  затем мобилизацией и точно реконструированным – день за днем – боевым 
маршрутом следования батальона в польской кампании 1939 г. Данная статья 
содержит приложение в виде сборника биографий офицеров и унтер-офице-
ров батальона национальной обороны „Старогард”, и, несмотря на то, что это 
неполный сборник, он является ценным дополнением к истории батальона. 
Автор выражает надежду, что его работа поможет лучше узнать историю 
битв подразделений польской армии в сентябре 1939 г. 

Ключевые  слов а : 82 Батальон Национальной Обороны „Старогард”, 
Национальная Оборона, польская кампания 1939 г., батальон, армия „Помо-
же”, 27 пехотная дивизия.



Edward Długajczyk

Z Warszawy do Nowego Jorku

Jeszcze o losach akt wojskowych podczas 
II  wojny światowej

Przemieszczanie materiałów archiwalnych, także wojskowych, w czasie 
II wojny światowej i straty z tym związane nadal nie doczekały się zadowa-
lającego wyjaśnienia. Do literatury, jaka narosła wokół tych spraw, artykuł 
dorzuca obecnie garść nowych faktów dotyczących akt ewakuowanych we 
wrześniu 1939 r. z Archiwum Wojskowego w Warszawie do Rumunii i dalej 
na Zachód. W literaturze przedmiotu nadal nie uściślono wyczerpująco, ja-
kie akta wojskowe zostały po wybuchu wojny wywiezione z Warszawy, z ja-
kich instytucji pochodziły i gdzie ostatecznie znalazły schronienie. Inspira-
cją do podjęcia tematu stały się kwestie związane z  dziejami akt powstań 
śląskich, choć pełniejsze z tym związane wyniki dociekań trzeba odłożyć do 
odrębnego opracowania. 

Niemal wszystkie ustalenia związane z  interesującą nas tu peregryna-
cją akt wojskowych pochodzą ze sprawozdania sporządzonego przez mjr. 
Bolesława Waligórę, kierownika Archiwum Wojskowego w  Warszawie1. 

1 Sprawozdanie mjr. B. Waligóry pt. Archiwum Wojskowe od 31 lipca do 17 listopada 1939 
roku [w:] Z. Kozak, Relacja mjr. Bolesława Waligóry z  działalności Archiwum Wojskowe-
go od 31 sierpnia do 17 września[!] 1939, „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” 2001, 
nr  24, s. 164–183. Opierając się na ustaleniach Waligóry, o wędrówce akt do Rumunii pisali: 
A.  Suchcitz, Sprawa odtworzenia Archiwum Wojskowego we Francji 1939–1940, „Teki Histo-
ryczne” (Londyn) 1994–1995, t. 21, s. 215–235; idem, Major Bolesław Waligóra – pionier pol-
skiej archiwistyki wojskowej, „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” 2003, nr 26, s. 13–28; 
J. Ciesielski, Dzieje Archiwum Wojskowego 1918–1939, Warszawa 1999; W. K. Roman, Cen-
tralne Archiwum Wojskowe 1918–1998, tradycje, historia, współczesność służby archiwalnej 
Wojska Polskiego, Toruń 1999, s. 49–53. Zob. też. E. Długajczyk, Dokumentacja personalna 
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Wcześniejszy ustny przekaz Adama Fabiana, pracownika biblioteki Gene-
ralnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, choć o wiele szczuplejszy, w ogólnym 
zarysie pokrywa się z relacją Waligóry. Na nim oparł się płk Leszek Lewan-
dowicz2. Do tego, co Bolesław Waligóra napisał o  transportowaniu akt do 
granicy rumuńskiej, nie sposób wiele dodać. Pozostaje natomiast wyjaśnie-
nie dalszych losów akt po tym, jak Waligóra stracił z nimi kontakt.

Archiwum Wojskowe rozpoczęło przygotowania na wypadek wojny do-
piero kilka miesięcy przed jej wybuchem. 5 września 1939 r. zapadła decyzja 
o  natychmiastowym ewakuowaniu części personelu oficerskiego i  skromnej 
tylko ilości akt w dwóch podstawionych do dyspozycji autobusach. Osobnym 
transportem konnym wyjechały w tym samym dniu pomoce ewidencyjne Ar-
chiwum Wojskowego (inwentarze i  informatory), mające umożliwić dalsze 
prace archiwalne. Tu również umieszczono część akt zbioru „Powstania gór-
nośląskie”. Po drodze akta były bombardowane, kilkakrotnie przeładowywane, 
niektóre palone. Z relacji Waligóry wynika, że straty dotknęły akt Generalnego 
Inspektoratu Sił Zbrojnych (GISZ); w Brodach zaginęły trzy skrzynie w wago-
nie odłączonym od transportu ewakuacyjnego, w Horodence, przed przekro-
czeniem granicy rumuńskiej, podjęto decyzję o spaleniu części akt. 17 września 
akta wojskowe w ogólnej kolumnie ewakuacyjnej przeszły granicę rumuńską. 
Na tymczasowe miejsce internowania polskich oficerów i  generałów władze 
rumuńskie wyznaczyły kurort Băile Herculane.

W kurorcie tym Waligóra zajął się przede wszystkim porządkowaniem 
i spisywaniem ocalonych akt. Według jego relacji:

„W pierwszym tygodniu po przyjeździe zająłem się początkowo sam 
przeglądaniem i ogólną segregacją przywiezionych akt. Akta te w podróży 
nieco ucierpiały i niektóre paczki były wewnątrz wymieszane. Na podstawie 
danych przeglądu opracowałem zestawienie i  charakterystykę poszczegól-
nych grup akt, podając przy tym stan inwentaryzacji i dalszy program pra-
cy3. Licząc się z wartością wywiezionych materiałów, wysunąłem wniosek 
oddania tych zbiorów Ambasadzie w Bukareszcie, skąd – jak zaznaczyłem 
– «znaczną część należy odesłać rychło do Francji, gdzie mogą i powinny 
być wyzyskane w bieżących poczynaniach Rządu»”.

I dalej:
„W następnych dniach prowadzono inwentaryzację w  archiwum po-

szczególnych grup, przy czym w pracy tej wzięli udział oprócz mnie tylko 

powstańców śląskich. Wprowadzenie do tematu [w:] Powstańcze miscellanea, red. Z. Kapała, 
Bytom 2006, s. 23–53.
2 L. Lewandowicz, Polskie archiwalia wojskowe w  czasie okupacji 1939–45, „Wojskowy 
Przegląd Historyczny” 1972, nr 2, s. 476–481.
3 Informacje na ten temat znajdują potwierdzenie w inwentarzach akt załączonych do ni-
niejszego artykułu.
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kpt. dr J[an] Giergielewicz i  urzędnik S. [właśc. Władysław] Bocheński. 
[...] Z mniejszych prac należy wymienić uporządkowanie pliku przemiesz-
czonych akt referatu historii powszechnej WBH (przypadkowo zebranych) 
przez kpt. H[ugona] Zielińskiego4 oraz uporządkowanie materiałów doty-
czących działalności marszałka Rydza Śmigłego, czym zajął się kpt. S[tani-
sław] Librewski”5.

Należy dorzucić, że starali się oni podzielić ocalony i wymieszany zasób 
na zespoły lub zbiory tematyczne, odtwarzając podziały ewidencyjne stoso-
wane przed wojną w Archiwum Wojskowym, jednak włączając do nich tak-
że materiały Wojskowego Biura Historycznego oraz GISZ spoza Archiwum 
Wojskowego. Innymi słowy, posiadany materiał potraktowali jako jedną 
nową całość. Mniej interesowała ich proweniencja akt, instytucja, z której 
akta pochodziły. Stąd też i  obecnie istnieje pewien kłopot z  zaszeregowa-
niem niektórych materiałów archiwalnych.

Tymczasem władze rumuńskie 18 listopada 1939 r. zarządziły, że w Băi-
le Herculane pozostaną tylko generałowie, natomiast pozostali oficerowie 
przeniosą się do innego miejsca. Wobec niemożności zabrania ze sobą akt 
personel Archiwum, według Waligóry, na rozkaz gen. Leona Berbeckiego6 
podzielił za pokwitowaniem przygotowane już uprzednio paczki z aktami 
między generałów. Waligóra dosłownie:

„W obawie o dalsze losy akt złożyłem 5 XI meldunek [gen. Berbeckie-
mu], że prace inwentaryzacyjne przerwałem i przystąpiłem do pakowania 
paczek (całość akt) i  to w  ten sposób, że odebranie akt może nastąpić za 
1–2 dni. [...] Od 7 X akta spakowane już oczekiwały przyjęcia przez Buka-
reszt”.

Po zarządzeniu władz rumuńskich wyprowadzenia polskich oficerów 
z Băile Herculane: „W tym położeniu sprawa archiwum nasunęła nowe kło-
poty, gdyż nie wiedząc, jakie będą nasze dalsze losy, nie mogliśmy już teraz 
zabrać ze sobą akt. [...] Wobec tego w ostatnich godzinach całe archiwum 
rozdzielono paczkami wśród generałów. Spis całości oraz pokwitowanie od-
bioru i poszczególne inwentarze przejął gen. broni. L. Berbecki”.

4 Aneks, dok. 11, poz. 19.
5 Aneks, dok. 13.
6 Gen. Leon Berbecki, jako najstarszy stopniem, stanął na czele Dowództwa Wojska Pol-
skiego w Rumunii, określanego też mianem Dowództwa Obozów Wojska Polskiego w Ru-
munii. Władze rumuńskie uniemożliwiły utrzymanie polskiej komendy nad obozami, a na-
czelny wódz gen. Władysław Sikorski swoim reprezentantem na terenie Rumunii uczynił 
attaché wojskowego ppłk. dypl. Tadeusza Zakrzewskiego przy Ambasadzie RP w Bukaresz-
cie. Zob. T. Dubicki, Wojsko polskie z Rumunii w latach 1939–1941, Warszawa 1994, s. 96–97; 
T. Dubicki, R. Majzner, Internowanie żołnierzy Wojska Polskiego w  Rumunii [w:] Interno-
wanie żołnierzy polskich w  latach II wojny światowej, red. naukowa T. Dubicki, T. Panecki, 
Tarnowskie Góry 2004, s. 80.
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Wieczorem 19 listopada 1939 r. oficerowie wyjechali z Băile Herculane 
do obozu internowanych w  Târgovişte. Major Waligóra orzekł: „Z chwilą 
wyjazdu z  Băile Herculane A[rchiwum] W[ojskowe] jako takie, istniejące 
jeszcze w  zawiązkach i  posiadające jeszcze do 19 XI ważne zadanie opie-
ki nad aktami, przestało istnieć”7. Archiwum jako instytucja rzeczywiście 
przestało istnieć, ale pozostały akta.

Szczegóły dalszej wędrówki akt wojskowych uchodzą w  literaturze za 
nieznane. Rozdanie paczek generałom, którzy mieli większą swobodę poru-
szania się, mogło spowodować dalsze rozproszenie archiwaliów, skłaniając 
autorów zajmujących się sprawą do przypuszczeń, że generałowie przewieźli 
akta do Ambasady Polskiej w  Bukareszcie, a  także do Francji, skąd część 
akt dotarła do Londynu, złożono je potem w Instytucie Polskim i Muzeum 
im. gen. Sikorskiego, bądź w Instytucie Józefa Piłsudskiego. Drugi kierunek 
ewakuacji miał prowadzić przez Bliski Wschód, Francję, Lizbonę do Ame-
ryki8.

30 grudnia 1939 r. Paryż depeszował do attaché wojskowego w  Buka-
reszcie: „Przesłać niezwłocznie majora Bolesława Waligórę z  Târgovişte 
wraz z archiwum”9. Waligórę w marcu 1940 r. udało się przerzucić do Fran-
cji, ale o aktach w swojej relacji Waligóra nie wspomina, bo już wcześniej 
stracił z nimi kontakt.

Tymczasem 11 lutego 1940 r. akta znalazły się w Ambasadzie RP w Bu-
kareszcie. Z protokołu zdawczo-odbiorczego, spisanego przy tej sposobności 
17 lutego10, wynika, że akta do Bukaresztu przetransportował z Băile Hercu-
lane urzędnik Stanisław Stelmach, a więc nie dostarczali ich indywidualnie 
generałowie. Z protokołu i  załączonych do niego pomocy ewidencyjnych 
wynika również, że z materiału archiwalnego, którym dysponowali Waligó-
ra i Bocheński, wyodrębnili oni 15 grup – zespołów (kolekcji), umieszczając 
całość w 161 paczkach. Każdą paczkę oznaczyli numerem grupy i w obrębie 
grupy numerem kolejnym paczki. Tak opisane paczki otrzymali za pokwito-
waniem generałowie w celu planowanego wtedy wywiezienia z obozu.

Istnieją pewne rozbieżności pomiędzy wykazem akt sporządzonym przez 
Waligórę a wykazem umieszczonym w protokole zdawczo-odbiorczym z 17  lu-
tego i szczegółowymi inwentarzami. Za miarodajny należy uznać wykaz grup 
ewidencyjnych i  ich szczegółowe inwentarze. Zbiór inwentarzy stanowiący 
pomoc ewidencyjną przed wyekspediowaniem akt w dalszą drogę poprzedza 

7 B. Waligóra, Archiwum Wojskowe..., s. 183.
8 J. Ciesielski, Dzieje Archiwum..., s. 132; W. K. Roman, Centralne Archiwum Wojskowe..., 
s. 53.
9 Depesze wojenne Attachatu Wojskowego przy Ambasadzie RP w Bukareszcie 1939–1940, 
oprac. T. Dubicki, A. Suchcitz, Tarnowskie Góry 2006, s. 108.
10 Aneks, dok. 1.
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sporządzony ręką Bocheńskiego nagłówek: „zapakowanych do transpor-
tu w 19-tu skrzyniach”. Oznacza to, że w Ambasadzie RP w Bukareszcie akta 
znajdujące się jeszcze niedawno pod opieką Waligóry, a później Bocheńskiego 
umieszczono paczkami w 19 skrzyniach. W archiwach przygotowuje się zwy-
kle do transportu paczki około 20–30-centymetrowe jako najbardziej poręcz-
ne. Jeśli przyjąć, że średnio jedna paczka miała 25 cm, ogólnie w dyspozycji 
Waligóry w Rumunii znalazło się ok. 40 m akt. 

Spoza ogólnego zbioru archiwaliów przywiezionych z Warszawy w pro-
tokole z 17 lutego 1940 r. znalazła się również, oznaczona jako grupa XV, 
jedna teczka zatytułowana „Akta z  1939  r.” Teczka zawierała akta grupy 
gen. Gustawa Paszkiewicza, dziennik gen. Tadeusza Kossakowskiego i  re-
lację gen. Stanisława Skwarczyńskiego11. W spisach inwentarzowych, poza 
dwoma, zostały odręcznie klamrami wyodrębnione kolejne numery paczek. 
Liczby paczek zgadzają się z  danymi protokołu z  17 lutego 1940 r. Wyją-
tek stanowi grupa XV występująca w protokole z oznaczeniem „4 pudełka 
z  kartoteką Adiutantury Generalnej z  1919  r.”, podczas gdy w  inwentarzu 
są to wymienione już „Akta z  1939  r.” Najwięcej, bo 83 paczki, obejmo-
wały akta spraw górnośląskich, czyli fragment składający się w Archiwum 
Wojskowym w  Warszawie na zbiór „Powstania górnośląskie”, powiększo-
ny w Rumunii o niektóre akta spoza tego zbioru. W protokole z 17 lutego 
1940 r. brakuje inwentarza I grupy. Grupa ta składała się z 7 paczek, jednak 
nie wiadomo, jakie akta zawierała. 

W materiałach z  Băile Herculane, dostarczonych do ambasady przez 
Stelmacha, jak wynika z  protokołu z  17 lutego 1940  r., grupę II tworzyły 
„2  paczki i  jeden kufer okuty z materiałami archiwalnymi” Kapituły Orde-
ru Virtuti Militari, czyli akta wraz z  krzyżami. Kufer komisyjnie otwarto 
„kluczem przywiezionym” przez Waligórę zapewne wcześniej do ambasady. 
Suchcitz, nawiązując do tego protokołu, dodaje, że była to część „przewie-
ziona przez sekretarza Kapituły kpt. Franciszka Sakowskiego”12, nie wiado-
mo, czy tylko z Warszawy do Rumunii, czy też dalej do Londynu. Dostępne 
przekazy nie notują udziału Sakowskiego, długoletniego pracownika Biu-
ra Kapituły Orderu Virtuti Militari i sekretarza Komitetu Krzyża i Medalu 
Niepodległości13, w tej operacji.

Ewakuowane z  Warszawy materiały Orderu Virtuti Militari i  pamiątki 
Muzeum Belwederskiego zwykło się łączyć z transportem majątku Funduszu 
Obrony Narodowej (FON)14, administrowanym przez Ministerstwo Spraw 

11 Aneks, dok. 14.
12 A. Suchcitz, Sprawa odtworzenia..., s. 220.
13 W. Jędrzejewicz, Wspomnienia, oprac. J. Cisek, Wrocław 1993, s. 259.
14 J. Zuziak, Dzieje Instytutu Józefa Piłsudskiego w  Londynie 1947–1997, Warszawa 2001, 
s. 270–271.
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Wojskowych. Z Warszawy odszedł również transport złota Banku Polskiego, 
kierowany przez Henryka Floyar-Rajchmana. W Śniatyniu oba transporty 
zetknęły się i  odtąd transportem złota zajmował się Ignacy Matuszewski, 
a Rajchman kierował Funduszem Obrony Narodowej. Wacław Jędrzejewicz, 
który już w Rumunii przyłączył się do transportu FON i w Ambasadzie RP 
w Bukareszcie uczestniczył w jego segregowaniu, wspomniał mimochodem 
o  muzealiach belwederskich i  opisał ich dalszą drogę do Paryża. Według 
niego muzealia belwederskie przybyły do ambasady w Bukareszcie oddziel-
nie, eskortowane przez funkcjonariuszy Belwederu, chor. Wójcika i  sierż. 
Kozerę15. Tym oddzielnym transportem wyszły prawdopodobnie również 
z Warszawy materiały Kapituły Orderu Virtuti Militari. Jędrzejewicz o nich 
nie napomyka, choć potem akta Kapituły, przynajmniej ich część, zawiózł 
do Londynu, wręczając marszałkowej Piłsudskiej16.

Protokół z  17 lutego 1940 r. dowodzi, że w  Rumunii pozostały dwie 
paczki akt Kapituły i  skrzynia z krzyżami. Te potem inną drogą trafiły do 
Londynu. Krzyże zużyto na odznaczenia17. Akta obecnie znajdują się w In-
stytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie.

Akta z  Ambasady RP w  Bukareszcie jakimś sposobem dostały się do 
Francji. Ślad wiedzie do Marsylii, miasta portowego na południu Francji. 
Archiwum prawdopodobnie podążyło do Francji jednym ze szlaków ewa-
kuacyjnych żołnierzy polskich18, a może powtórzono wcześniej zastosowa-
ny sposób ze srebrem Funduszu Obrony Narodowej19. Wykonanie decyzji 
o wyekspediowaniu tam akt musiało nastąpić przed 10 maja 1940  r., czyli 
przed rozpoczęciem przez Niemcy wojny na Zachodzie. 

Suchcitz podaje, że w  styczniu 1940 r. do Paryża z  Bukaresztu zaczęły 
napływać akta operacyjne z  kampanii 1939  r.20 Należy przyjąć, że nie po-
chodziły z  archiwum zarządzanego przez Waligórę. Część z  nich na pew-
no weszła wkrótce do zasobu Referatu Archiwalnego w  reaktywowanym 

15 W. Jędrzejewicz, Fundusz Obrony Narodowej w czasie 2-ej wojny światowej, „Zeszyty Hi-
storyczne” (Paryż) 1962, nr 1, s. 161. Imion funkcjonariuszy nie udało się ustalić. 
16 K. Langowski, Początki działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku 1943–
1956, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2012, s. 295.
17 Order Virtuti Militari, Warszawa 2013, s. 103.
18 T. Dubicki, Wojsko polskie..., s. 212; T. Dubicki, R. Majzner, Internowanie..., s. 89.
19 Z majątku Funduszu Obrony Narodowej, przewiezionego po wybuchu wojny do Rumu-
nii i  posegregowanego w  Ambasadzie PR w  Bukareszcie, część zawierającą dary ze srebra 
w  styczniu 1940 r. wyekspediowano dla rządu polskiego we Francji. Ekspedycję wykonała 
francuska firma handlowa z Marsylii, posiadająca swoją filię w Bukareszcie. Skrzynie koleją 
z Bukaresztu odjechały do Konstancy, a stamtąd statkiem do Marsylii. Transportem kiero-
wali najpierw Henryk Floyar-Rajchman i Wacław Jędrzejewicz, w końcowej fazie już tylko 
Jędrzejewicz. Zob. W. Jędrzejewicz, Fundusz Obrony Narodowej..., s. 157–178. 
20 A. Suchcitz, Sprawa odtworzenia..., s. 224.
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Wojskowym Biurze Historycznym w Paryżu. Kierownikiem Referatu Archi-
walnego został Waligóra. Akta ulokowano w magazynach Biblioteki Polskiej 
w  Paryżu. Zasób rozrastał się, powiększany materiałami deponowanymi 
przez komórki organizacyjne władz wojskowych i  jednostki wojskowe. Po 
agresji niemieckiej Referat Archiwalny z początkiem czerwca 1940 r. prze-
niósł się do Angers. Już po przybyciu do nowego miejsca Waligóra „ostrze-
gał, że po odebraniu skrzyń z aktami A[rchiwum] W[ojskowego] przyby-
łych z  Rumunii do Francji (10–18 skrzyń) będzie brak miejsca”21. Wyni-
ka z  tego, że akta Archiwum Wojskowego znajdowały się już we Francji 
i Waligóra przewidywał, że przejmie je do swojego Referatu Archiwalnego, 
choć nie znał dokładnie rozmiarów transportu. Tymczasem szybkie postępy 
ofensywy niemieckiej spowodowały ewakuowanie Referatu Archiwalnego 
do Saintes, gdzie 18 i 19 czerwca spalono część akt, pozostałe wraz z perso-
nelem przetransportowano statkiem do Wielkiej Brytanii. 

Akta wojskowe przerzucone z Rumunii pozostały w Marsylii. Można po-
wiedzieć, „na szczęście”, bo nie wiadomo, jaki spotkałby je los w  wyniku 
chaotycznej ewakuacji przez Kanał La Manche.

Nieznaną dotychczas wiedzę o pobycie we Francji akt wojskowych ewa-
kuowanych z Rumunii wypełnia po części powojenny przekaz byłego ofice-
ra Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich, mjr. Felicjana Majorkie-
wicza22. Po klęsce Francji Majorkiewicz przedostał się na południe do nie-
okupowanej strefy, gdzie na przełomie 1940 i 1941  r. zetknął się w Marsylii 
z  Janem Ludygą-Laskowskim, pod którego pieczą znajdowały się skrzynie 
z aktami wojskowymi, właśnie tymi dostarczonymi z Rumunii.

Jan Ludyga-Laskowski, major rezerwy, dowódca 1 Dywizji wojsk po-
wstańczych i zastępca komendanta III powstania śląskiego, pierwszy więk-
szego formatu historyk powstań śląskich, piłsudczyk, choć skłócony ze 
Związkiem Powstańców Śląskich i wojewodą Michałem Grażyńskim, pełnił 
obowiązki sekretarza generalnego Federacji Polskich Związków Obrońców 
Ojczyzny w Warszawie, przez pewien czas przewodniczący Sekcji Polskiej 
FIDAC-u23. Dzieje wojenne Ludygi-Laskowskiego nie zostały dotychczas 

21 Ibidem, s. 231.
22 Aneks, dok. 16. Majorkiewicz po wojnie po powrocie do kraju mieszkał w  Warszawie 
przy ul. Siennickiej 21 m. 54. Był inżynierem. Prezentowaną w  aneksie relację sporządził 
w 1961 r. z myślą o opublikowaniu w katowickim kwartalniku „Zaranie Śląskie”. Redakcja 
nie skorzystała z oferty. Wobec tego przekazał swój zbiór Bibliotece Narodowej w Warszawie, 
gdzie relacja została zarejestrowana w rękopisach pod sygn. 10 405 (mikr. 94 296). Do powo-
jennej relacji, przekazanej Bibliotece Narodowej, Majorkiewicz dołączył dwa rękopiśmienne 
konspekty meldunków z 1942  r.
23 A. Niewęgłowska, Współpraca zagraniczna Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczy-
zny w latach 1928–1939 [w:] Wrzesień 1939 wojna na dwa fronty, red. J. Gmitruk, W.  Wie-
czorkiewicz, Warszawa 2010, s. 415.
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precyzyjnie ustalone. Według fragmentarycznej wiedzy wziął udział we 
wrześniowej obronie Śląska i  wraz z  oddziałami wojskowymi wycofał się 
przez Rumunię do Francji (18 września 1939  r.), gdzie zaciągnął się do woj-
ska. Po upadku Francji przedostał się na południe, do okręgu Vichy. Na-
pomyka się o  jego pobycie w Marsylii, skąd po wkroczeniu tam Niemców 
przeniósł się 24 grudnia 1942 r. w okolice Grenoble. Uczestniczył w ruchu 
oporu. W marcu 1944 r. aresztowany przez gestapo. Doczekał wyzwolenia. 
Do kraju nie wrócił. Zmarł w Paryżu w 1956  r.24

Majorkiewicz z racji obowiązków służbowych pewnego dnia wstąpił do 
mieszkania Ludygi-Laskowskiego na parterze „polskiego” szpitala w  Mar-
sylii. W mieszkaniu zauważył porozwieszane – jak to ujął – „szkice walk 
ludu śląskiego”. Pochodziły z  otwartych 3–4 skrzyń. W podejrzeniu nad-
użycia złożył raport swojemu przełożonemu gen. Juliuszowi Kleebergowi. 
Ten powołał komisję, potem drugą, do zbadania sprawy. Ludyga-Laskowski 
przyznał, że otworzył skrzynie zawierające akta powstań śląskich. Większą 
część tego materiału, zwłaszcza spisy powstańców, spalił, żeby nie dostały 
się z ręce gestapo i nie zaszkodziły powstańcom i  ich rodzinom. Kilka do-
kumentów sobie zatrzymał. Niektóre potem na żądanie komisji oddał. Ma-
teriały dochodzeń komisje wręczyły gen. Kleebergowi. W sierpniu 1942  r., 
już po przyjeździe do Londynu, Majorkiewicz złożył stosowny meldunek, 
w  którym powtórzył uzyskane informacje. Powątpiewał w  prawdziwość 
oświadczenia Ludygi-Laskowskiego, że zniszczył akta powstańcze. Inna 
sprawa, że nie znając zawartości wszystkich skrzyń, sądził, że zawierają tyl-
ko archiwalia powstań śląskich.

Nie wiadomo, kiedy i z czyjego polecenia pieczę nad skrzyniami z akta-
mi w Marsylii objął Ludyga-Laskowski. Jako dowódca powstańczy i histo-
ryk zapewne nie umiał się powstrzymać od zerknięcia do skrzyń z aktami 
powstań śląskich. Poznał ich wartość i postanowił ratować. Nie chciał, żeby 
poszły do Londynu, zapewne z powodów politycznych, więc komisjom do-
ciekającym powodu otwarcia skrzyń złożył pisemne oświadczenie niepraw-
dy o zniszczeniu personalnej ewidencji powstańczej.

W 1941 r. akta z Marsylii wysłano, zapewne drogą morską, do Lizbony, 
a  stamtąd do Stanów Zjednoczonych i  złożono w  Ambasadzie RP w  Wa-
szyngtonie. Po pewnym czasie akta zostały przekazane reaktywowanemu 
4  lipca 1943 r. Instytutowi Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku25. Powiada 
się, że do Ameryki akta przewiózł płk Ignacy Matuszewski wraz z mjr. Hen-

24 J. Ludyga-Laskowski, Zarys historii trzech powstań śląskich 1919–1920–1921, Warszawa–
Wrocław 1973, s. 48.
25 J. Cisek, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce i jego zbiory, Warszawa 1997, s. 39. O zało-
żeniu Instytutu i jego początkach zob. K. Langowski, Początki działalności..., „Studia z Dziejów 
Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, cz. 1, 2012, s. 287–326; cz. 2, 2013, s. 351–366.
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rykiem Floyar-Rajchmanem i zdeponował potajemnie w klasztorze norber-
tanek w Pensylwanii. Dostęp do nich był możliwy po podaniu hasła. Akta 
w 1956  r. miał przypadkowo odkryć gen. Wincenty Kowalski i spowodować 
przekazanie ich do Instytutu Józefa Piłsudskiego26.

W każdym razie trzeba przyjąć, że Ludyga-Laskowski te akta, którymi się 
opiekował w Marsylii, w tym również rzekomo spalone, w rzeczywistości ukry-
te akta powstań śląskich, oddał do dyspozycji Ignacego Matuszewskiego. 

Suchcitz twierdzi, że większość zespołów, które spisał mjr Waligóra znaj-
duje się obecnie w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, a nielicz-
ne wyjątki w  Instytucie Polskim i Muzeum im. Sikorskiego w Londynie27. 
Twierdzenie to należy na tyle skorygować, że żadne akta z transportu, który 
znalazł się w Marsylii, nie przedostały się do Londynu. Jak wiemy, oczeki-
wał na nie Waligóra jeszcze w czerwcu 1940 r. w Angers, ale się nie docze-
kał z powodu pospiesznej ewakuacji Referatu Archiwalnego do Anglii. 

Nie sposób ustalić, czy komplet akt znajdujących się w Rumunii, a po-
tem w skrzyniach umieszczonych w Marsylii, dotarł ostatecznie do Nowego 
Jorku. Odpowiedzi na to pytanie, przynajmniej częściowo, można by udzie-
lić, porównując wnikliwie inwentarze sporządzone w  Rumunii przez mjr. 
Waligórę i  jego pomocników z  zawartością w  grę wchodzących zespołów 
z zasobu Instytutu Józefa Piłsudskiego. Niektórych akt powstań śląskich nie 
można się doszukać w zasobie nowojorskim. Braki nie są liczne, ale jest ich 
nieco więcej, niż mógł sobie przywłaszczyć Ludyga-Laskowski.

O komentarz upomina się obiegowe twierdzenie, jakoby podstawowy trzon 
zasobu aktowego Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku wywodził się 
z przedwojennego Instytutu Józefa Piłsudskiego Poświęconego Najnowszej Hi-
storii Polski w Warszawie28. Ani akta powstań śląskich, ani inne w grę wcho-
dzące zespoły nigdy nie należały do warszawskiego Instytutu Józefa Piłsudskie-
go. Z chwilą wybuchu wojny Wacław Lipiński, dyrektor Instytutu Józefa Pił-
sudskiego w Warszawie, przeniósł zbiory archiwalne Instytutu, zdeponowane 
w Wojskowym Biurze Historycznym, do Muzeum Belwederskiego. Uległy one 
rozproszeniu, podobnie jak eksponaty muzealne, głównie pamiątki po Mar-
szałku. Niektóre zostały wywiezione na Zachód. Część akt po wojnie zatrzyma-
ła się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie29.

26 Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego (dalej: IPMS), sygn. B. I 12h/5, Notatka 
płk. dypl. Antoniego Grudzińskiego z 26 IV 1962 r. Streszczona w: A. Suchcitz, Sprawa od-
tworzenia..., s. 220.
27 A. Suchcitz, Sprawa odtworzenia..., s. 220. 
28 J. Cisek, Instytut Józefa Piłsudskiego..., s. 39 i  różne wydawnictwa i  strony internetowe 
Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. 
29 E. Kołodziej, Akta i zbiory Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze (1936–1939), „Ar-
cheion” 1996, t. 96, s. 106–120.
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Aneksy

I. „Inwentarze akt Archiwum Wojskowego (ewakuowanych do Rumu-
nii), zapakowanych do transp. w 19-tu skrzyniach”

[1]
Protokół odbiorczy materiałów archiwalnych, przywiezionych z Baile 

Herculane do Attachatu Wojskowego w Bukareszcie30

W dniu 17 lutego 1940 r. Komisja w składzie:
1. Przewodniczącego kpt. Librewskiego Stanisława oraz
2. Dwóch członków: a) urz[ędnika] Bocheńskiego Władysława
    b) urz[ędnika] Stelmacha Stanisława
przyjęła następujące materiały archiwalne, przywiezione w dniu 11 lute-

go 1940 r. przez urz. Stelmacha Stanisława z Baile Herculane:
1) 7 paczek akt grupy I
2) 83 paczki akt grupy III
3) 4 paczki akt grupy IV
4) 2 paczki akt grupy V
5) 2 paczki akt grupy VI
6) 9 paczek akt grupy VII
7) 3 paczki akt grupy VIII
8) 20 paczki akt grupy IX
9) 7 paczek akt grupy X
10) 6 paczek akt grupy XI
11) 9 paczek akt grupy XII
12) 3 paczki akt grupy XIII
13) 4 paczki akt grupy XIV
14) 2 paczki i  jeden kufer okuty z  materiałami archiwalnymi grupy II 

(krzyże i akta Kapituły Orderu Virtuti Militari. Celem stwierdzenia zawar-
tości kufra otwarto go komisyjnie kluczem przywiezionym przez mjr. Wali-
górę Bolesława, przy czym został sporządzony oddzielny protokół).

15) 4 pudełka z kartoteką Adiutantury Generalnej z 1919  r.
Wraz z  wyżej wyszczególnionymi materiałami archiwalnymi zosta-

ła przywieziona maszyna do pisania „Underwood” z  krótkim wałkiem 
nr  953328, którą przekazano Komisji Ochrony Mienia Państwowego.

Komisja stwierdziła na podstawie wyglądu zewnętrznego paczek, że niektó-
re z nich były prawdopodobnie rozpakowywane. Potwierdza to przypuszczenie 

30 Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce (dalej: IJP), Archiwum Wojskowe, sygn. 34, Pro-
tokół odbiorczy materiałów archiwalnych, przywiezionych z Baile Herculane do Attachatu 
Wojskowego w Bukareszcie, s. 15, oryg., mps.     
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fakt, że z paczki 4 grupy XIV była wyjęta teczka nr 19 i leżała oddzielnie. (Ko-
misja włączyła ją do właściwej paczki). Czy materiały archiwalne zostały w roz-
pakowywanych paczkach naruszone, Komisja nie zdołała stwierdzić z braku 
czasu i odpowiednich warunków lokalowych. Z tych też powodów sprawdze-
nie dokładnego stanu akt, zgodnego ze spisami zawartości (rotulusami), będzie 
mogło być dokonane dopiero na miejscu.

Na tym protokół zakończono.
Bukareszt, dn. 17 II 1940  r.
 Przewodniczący  Librewski Stanisław, kapitan
 Członkowie:  Bocheński Władysław, urz. VIII gr.
    Stelmach Stanisław, urz. VIII gr.
      
[Załączniki]

[2]
[Grupa III]
Inwentarz akt górnośląskich, sporządzony w październiku 1939 r. 

w Baile Herculane (Rumunia) przez urz. VIII gr. Bocheńskiego 
Władysława31

a) Akta różnych dowództw
b) I powstanie śląskie
c) II powstanie śląskie
d) III powstanie śląskie
e) Akta ewidencyjne wyłączone z różnych zespołów dla celów doraźnych 

w Arch. Wojsk. W przyszłości do wcielenia właściwych zespołów32.
     

    
[3]

Gr[upa] IV
Akta (sprawy) Najwyższej Komisji Opiniującej przy Wodzu Naczelnym, 

Sądów dla Generałów, Oficerskiego Trybunału Orzekającego33

Akta te (sprawy) miały oddzielny inwentarz w  ref[eracie] III A[rchi-
wum] W[ojskowego] przy WBH. Wywieziono tylko część z  nich, uważa-
nych za najważniejsze.

31 IJP, Archiwum Wojskowe, sygn. 14, Inwentarz akt górnośląskich, sporządzony w paździer-
niku 1939 r. w Baile Herculane (Rumunia) przez urz. VIII gr. Bocheńskiego Władysława. 
32 Jest to tylko spis treści do czterech części inwentarza, które zostały tu pominięte z powo-
du ich dużych rozmiarów.
33 IJP, Archiwum Wojskowe, sygn. 34, Akta (sprawy) Najwyższej Komisji Opiniującej przy 
Wodzu Naczelnym, Sądów dla Generałów, Oficerskiego Trybunału Orzekającego, s. 2–3, 
oryg., mps.      



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2017/1. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE184

Akta (sprawy) Najwyższej Komisji Opiniującej przy Wodzu Naczelnym
L.p      Dawny numer teki Nazwa sprawy
1 2 gen. Boruszczaka
2 4 płk. Fabrycego
3 6 płk. Jaźwińskiego, Wędziagolskiego,  

   ppłk. Bobkowskiego
4 8 ppłk. Kopy
5 11 gen. Majewskiego
6 16 gen. Odyńca, Kuczewskiego i Billewicza
7 17 płk. Obuch-Woszczatyńskiego, płk. Waltera,  

   Manżeta, Kopystyńskiego
8 19 gen. Romera
9 20 gen. Sawickiego Jana
10 25 gen. Szeptyckiego
11 33 płk. Krzywobłockiego (sprawa NWO?)

Akta (sprawy) Sądu Honorowego dla Generałów
12 – gen. Żymierskiego i Zagórskiego
13 – gen. Kukiela
14 15 gen. Jasińskiego i Romera

Akta (sprawy) Oficerskiego Trybunału Orzekajacego
15 13 płk. p.d. sg Barthel de Weydenthal-Barty  

   i ppłk. SG Matuszewskiego.
Akta pozostawiono w  tym stanie, w  jakim przywieziono, rozdzielono 

jednak na grupy, do których doszły nowe (podane pod lp. 12 i 13) sprawy.
Waligóra mjr

      
[4]

Gr[upa] V
Akta Szefa Sztabu Gen. WP, gen Rozwadowskiego34

Akta te należą do zespołu wielkiego akt Sztabu Gen. Nacz. Dow., były 
jednak kiedyś zatrzymane przez gen. Rozwadowskiego i dopiero przez gen. 
Kukiela przejęte i zatrzymane w archiwum, wtedy Archiwum BH.

Akta te składają się z trzech tek uporządkowanych wewnątrz i posiada-
jących spisy. Porządkowania i spisania dokonał płk Laudański, podział akt 
na grupki dość przypadkowy, na razie jednak musi pozostać aż do czasu 
gruntownej inwentaryzacji.

34 IJP, Archiwum Wojskowe, sygn. 34, Akta Szefa Sztabu Genalnego WP, gen. [Tadeusza] 
Rozwadowskiego, s. 4, oryg., mps.
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Teka nr 1 nosi stary napis „Akta korespondencyjne z gen. Henrysem i Wey-
gandem oraz Misją Francuską podczas bitwy warszawskiej oraz dyspozycje 
i instrukcje za lata 1920 stanowiące własność gen. Rozwadowskiego”.

Teka nr 2 zawiera pisma, które otrzymywał gen. Rozwadowski jako szef 
sztabu gen.

Teka nr 3 jak poprzednio.
Spis zawartości posiada tylko teka nr 1, pozostałe teki nie mają.
Na początku teki nr 1 włożono dodatkowo w BH niewykazane w spisie 

płk. Laudańskiego: 1) broszura dr. Wład. Konopczyńskiego Prawda o Biu-
rze Historycznym Sztabu Generalnego z  uwagami na marginesach stron 
gen. Skierskiego; 2) Kopia nieuwierzytelniona pisma szefa WBH l. 27/tj 16 
III 1928 do prezesa Kom Hist Pol. Akad. Um.; 3) Akt stanowiący brulion 
protokołu posiedzenia ROP (18 posiedzenie) z  poprawkami gen. Rozwa-
dowskiego, znaleziony wśród innych akt przez mjr. Waligórę, oraz odpis 
tego brulionu.

Teka nr 3. Przy tych aktach szefa sztabu gen. umieszczono czasowo 
aż do chwili nowego porządkowania tekę pt. Francuskie akta otrzymane 
z MSWojsk do wcielenia do AW. Teka ta otrzymała tymcz. nr 4.

Waligóra mjr
Baile Herculane 16 X 1939
      

[5]
Gr[upa] VI

Akta Ukraińskiej Misji Wojskowej w Polsce, Sekcji Wojskowej Ukraiń-
skiej Misji Dyplomatycznej w Polsce, Ukraińskiej Wojskowej Komisji 

Likwidacyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1920–21 oraz akta 
w sprawach ukraińskich, prowadzonych przez gen. Stachiewicza,  

szefa WBH w latach 1927–2835

Ta grupa akt nie posiadała spisu tek, poszczególne teki były umieszczo-
ne w niektórych wypadkach nieodpowiednio. Prawie wszystkie teki jednak 
posiadają spisy zawartości, tak że uporządkowanie sprowadzało się do roz-
poznania i przegrupowania teczek.

Teka nr 1 obecnie zawiera: Akta Ukraińskiej Misji Wojskowej w Polsce, 
spis jest.

Teka nr 2: Akta Sekcji Wojskowej Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej 
w Polsce, spis jest.

35 IJP, Archiwum Wojskowe, sygn. 34, Akta Ukraińskiej Misji Wojskowej w Polsce, Sekcji 
Wojskowej Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Polsce, Ukraińskiej Wojskowej Komisji Li-
kwidacyjnej w  Rzeczypospolitej Polskiej z  lat 1920–21 oraz akta w  sprawach ukraińskich, 
prowadzonych przez gen. [Juliana] Stachiewicza, szefa WBH [Wojskowego Biura Historycz-
nego] w latach 1927–28, s. 16, oryg., mps.
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Teka nr 3: Akta Ukraińskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w  Rze-
czypospolitej Polskiej, spis jest.

Teka nr 4: Akta otrzymane przez gen. Stachiewicza, szefa WBH, w spra-
wie formowania wojska ukraińskiego. Akta te ułożył gen. Stachiewicz w na-
stępujących subteczkach:

Nr I Organizacja i etaty
Nr II Informacyjno-wyw.
Nr III Instrukcje mobilizacyjne
Nr IV Ogólne
Nr V Instrukcje służbowe
Nr VI Sprawozdania z prac
Do teki nr 4 dołączono z  innej: Konwencję wojskową i umowę z 1920 

i kopiariusz gen. Stachiewicza z 1927 r. w sprawach ukraińskich.
Teka nr 5 zawiera: Komunikaty informacyjne O. II Szt. Gen. z lat 1930–

1931, otrzymywane przez gen. Stachiewicza, a dotyczące spraw ukraińskich.
Do tej teki wcieliłem z teki nr 3: Pisma inf. Oddz. II Szt. Gen. i MSWewn, 

nadsyłane gen. Stachiewiczowi.

Przy wykazanych aktach znajdowała się jeszcze jedna teczka, która zupeł-
nie nie należała do nich. Pozostawiono ją na razie przy nich jako tekę nr 6, 
w przyszłości powinna wejść do zbioru opracowań i relacji. Teczka ta ma napis: 
„Dokumenty dotyczące mordów popełnianych przez Ukraińców w Małopolsce 
Wsch. w 1918/19 r. (Spraw. MJ Wielopolskiej)”. Spis zawartości jest.

Baile Herculane, 17 X 1939
Waligóra mjr

      
[6]

Gr[upa] VII
Materiały dotyczące pracy szefa WBH oraz inwentarze AW36

Lp. Nr
inwentarza

Treść (tytuł)

a) Materiały do prac Szefa Wojsk. Biura Hist.
1 Szef WBH. Zapiski tyczące się meldunków, referatów, rozmów 

z przełożonymi lub osobami zajmującymi wybitne stanowisko 
w sprawach tyczących się Wojskowego Biura Historycznego

2 Książka interesantów przyjętych przez szefa WBH od 1 I 1938
3 Spis osób przyjętych osobiście przez Pana Generała (1934)
4 Notatnik prywatny od marca 1936 (płk. dypl. Rakowskiego)

36 IJP, Archiwum Wojskowe, sygn. 34, Materiały dotyczące pracy szefa WBH [Wojskowego 
Biura Historycznego] oraz inwentarze AW [Archiwum Wojskowego], s. 17–18, 34–35, oryg. 
mps.
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5 Książka interesantów przyjętych przez Szefa WBH od 1 I 1937
6 Rozkazy wewnętrzne WBH z lat 1935 do 1939 włącznie (6 książek 

i jedna teczka z rozkazami)
7 Studia nad wojną polską
b) Inwentarze Archiwum Wojskowego
1 Raptularz ze skorowidzem
2 Schemat podziału zawartości AW
3 Inwentarz inwentarzy
4 100 Inwentarz dawnych polskich akt wojskowych

110 Inwentarz akt polskich związków przedwoj.
5 120-1 Inwentarz akt Leg. Pol., PKP i PSZ
6 122 Inwentarz akt formacji wschodnich
7 123 Inwentarz akt armii gen. Hallera

130 Inwentarz akt powstań śląskich
8 140 Inwentarz akt samoobrony (jest tylko zastawnik)

150 Inwentarz akt Nacz. Komitetu Narodowego
151 Inwentarz akt Komitetu Pomocy dla Uchodźców z Galicji i Bukowiny 

w Wiedniu
160 Inwentarz akt Komisji Wojsk. Tymczasowej Rady Stanu Król. Polsk.
170 Inwentarz akt POW

9 200 Inwentarz akt wojskowych władz zaborcz. austr.
10 210 Inwentarz akt wojskowych władz zaborcz. niemieck.
11 Inwentarz rozkazów i zarządzeń władz, komend i dowództw 

rosyjskich
12 Inwentarz akt: a) b. wojsk. ros.; b) powstania narod. 1863/64; 

c)  b.  wojsk sow.; d) b. wojsk ukraińskich
13 Inwentarz akt operac. dowództw i władz naczelnych 

(przechowywanych w ref. III AW)
14 Inwentarz akt operac. wyższych dtw i jednostek liniow. (przechowyw. 

w ref III AW)
15 Skorowidz do inw. podanego pod poz. 14
16 Inwentarz tek rozmów hughesowych 1919/20
17 Inwentarz akt Najwyższej Komisji Opiniującej
18 Katalog szpiców operacyjnych
19 Inwentarze trzeciej grupy zespołów i zasobów AW (Wojsko Polski 

Odrodzonej): a) obrony Lwowa 1918/19; b) Gen. Insp. Piech.; 
c)  Gen. Insp. Jazdy; d) Gen. Insp. Art.; e) Dow. Art. Kon; f) 201 pp; 
g) Frontu Lit.-Biał.; h) Straży Narod m. stoł. Warszawy; i) Małopol. 
Str. Obywat.; j) Wojsk. Gubernat. Warszawy; k) Komisarza Rządu do 
Spraw Czerw. Krzyża; l) Eksp. MSWojsk. w Brześciu; m) Dow. 18 DP; 
n) Samodz. dyw. koz. esauła Jakowlewa; o) odcink. kordon. 

20 Szczegółowe spisy akt sekcji ogólnej i adiutantury Oddz. IV Nacz. Dow.
21 Inwentarz 4-tej grupy zasobów AW (kolekcje, rękopis) 
22 dtto (maszynopis)
23 dtto (maszynopis)
24 Inwentarz rękopisów (t. V)
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25 Inwentarz kolekcji odpisów
c) Inwentarze obcych archiwów
1 Wykaz akt znajdujących się w zbiorach Polskiego Archiwum 

Wojennego
2 Wykaz akt NKN znajdujących się w Arch. Aktów Dawnych Zarządu 

Miejsk. w Krakowie
d) Akta różne Archiwum Wojskowego
1 Akta AW od 5 IX–391
2 Elaborat mob.
3 Mjr Waligóra – Z doświadczeń polskiej archiwistyki (rkps do druku)

     

[7]
Gr[upa] VIII

Materiały do pracy gen. Stachiewicza i mjr. Gierowskiego 
„Udział Polaków w wojnie światowej”37

Teczka 1 Materiały do podanej w tytule pracy
Teczka 2 Materiały do podanej w tytule pracy
Teczka 3 Materiały do podanej w tytule pracy
     

[8]
[Grupa] IX
Inwentarz akt Adiutantury Generalnej Naczelnego Dowództwa38

Dnia 11 października 1939 r. z polecenia mjr. Waligóry Bolesława, kie-
rownika Arch. Wojsk, przystąpiłem do uporządkowania i  spisania akt taj-
nych Adiut. Gen. Nacz. Dtwa, dotyczących spraw wojskowych i  politycz-
nych. Z powodu kilkakrotnego przeładowywania akt w czasie podróży ewa-
kuacyjnej, zarówno w Polsce jak i Rumunii, zespół ten, składający się ze 100 
teczek, został przemieszany i  poszczególne teczki znalazły się w  różnych 
paczkach.

Ze względu na to, że zespół ten składał się z 7 grup (akta tych grup wy-
liczonych w spisie były oznaczone za pomocą T. I, T. III, T. V itd.), a każda 
grupa zawierała akta, których l[iczby] dz[iennika] powtarzały się w ramach 
od 1 do kilku tysięcy, zespół ten został odpowiednio podzielony, przy czym 
przy wstępnym porządkowaniu posługiwano się kartkami.

37 IJP, Archiwum Wojskowe, sygn. 34, Materiały do pracy gen. [Juliana] Stachiewicza i mjr. 
[Włodzimierza] Gierowskiego „Udział Polaków w wojnie światowej”, s. 19, s. 36–37, oryg., 
mps.
38 IJP, Archiwum Wojskowe, sygn. 34, Inwentarz akt Adiutantury Generalnej Naczelnego 
Dowództwa, s. 8–11, oryg., mps.
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Ze względu na to, że dopiero w końcowej fazie porządkowania tego ze-
społu został odnaleziony tzw. „Skorowidz archiwum tajnego”, przy porząd-
kowaniu nasuwały się pewne trudności, gdyż akta niektórych grup (1.p.) 
rozpoczynały się dopiero powyżej tysiąca. (Np. w grupie VI „Czechy i Wę-
gry” dopiero od nr 1823); można więc było przypuszczać brak tych akt 
w danej grupie.

Większość akt tego zespołu, a  mianowicie 55 teczek, została zszyta 
i znajduje się w niebieskich obwolutach, pozostała część jest ułożona luźno 
według l[iczby] dziennika (odchylenia od tej zasady są nieznaczne).

W okresie 11–16 października br. zespół ten uporządkowano w ramach wy-
mienionych grup według numerów, a następnie spisano, sporządzając powyż-
szy inwentarz, oraz numery teczek, oznaczono czarnym atramentem w pra-
wym rogu u dołu. Akta ujęte w sporządzonym przeze mnie inwentarzu pod 
poz. 84–99 włącznie nie są wykazane w skorowidzu archiwum tajnego. 

Inwentarz akt Adiutantury Generalnej Nacz. Dowództwa
Grupa I

Sprawy wojskowe (T. I)
    L.dz.
Teczka nr 1  1–91
Teczka nr 2  92–189
Teczka nr 3  190–657
Teczka nr 4  662–1199
Teczka nr 5  1205–1838
Teczka nr 6  1841–2307
Teczka nr 7  2308–2994
Teczka nr 8  3053–4175
Teczka nr 9  4205–4395
Teczka nr 10  4401–5184
Teczka nr 11  5186–5789
Teczka nr 12  5822–6986
Teczka nr 13  7002–8095

Grupa II A
Czecho-Słowacja

Teczka nr 14  224–986
Grupa II B (T. 2)

Ukraina–Rosja–Litwa
Teczka nr 15  198–648
Teczka nr 16  661–999
Teczka nr 17  1001–1200 (Czechosłowacja–Ukraina–Litwa–Rosja)
Teczka nr 18  1206–1400
Teczka nr 19  1401–1596
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Teczka nr 20  1601–1900
Teczka nr 21  2502–2722 (brak od nr 1901–2500)
Teczka nr 22  3008–3500 (brak od nr 2723–3000)
Teczka nr 23  3503–3699
Teczka nr 24  3704–4000
Teczka nr 25  4003–4298
Teczka nr 26  4301–4500

Podgrupa II (T. 2)
Rosja i wszystko, co z niej powstało

Teczka nr 27  4502–4800
Teczka nr 28  4801–5094
Teczka nr 29  5108–5299
Teczka nr 30  5301–5594
Teczka nr 31  5601–5897
Teczka nr 32  5904–6174
Teczka nr 33  6201–6397
Teczka nr 34  6404–6600
Teczka nr 35  6604–6799
Teczka nr 36  6801–7100
Teczka nr 37  7101–7400
Teczka nr 38  7401–7800
Teczka nr 39  7803–8100
Teczka nr 40  8101–8200
Teczka nr 41  8201–8400
Teczka nr 42  8401–8499
Teczka nr 43  8501–8599
Teczka nr 44  8601–8799
Teczka nr 45  8802–8952

Grupa III
Sprawy polityczne: Niemcy–Austria–Węgry

Teczka nr 46  192–1298
Teczka nr 47  1301–2091 (Niemcy i Austria)
Teczka nr 48  2111–2999
Teczka nr 49  3016–5099 (Niemcy i Austria)
Teczka nr 50  5116–5989
Teczka nr 51  6001–6844
Teczka nr 52  7001–7996
Teczka nr 53  8801–8940 (brak od 8001–8939)

Grupa IV
Narodowy Komitet Paryski – Francja

Teczka nr 54  203–493
Teczka nr 55  501–650
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Teczka nr 56  651–1000 (Komitet Narodowy Polski – Francja)
Teczka nr 57  1101–2100 (Francja i Kongres)
Teczka nr 58  2501–4000 (brak od nr 2101–2500)
Teczka nr 59  4031–5069
Teczka nr 60  5120–5995
Teczka nr 61  6001–7000

Grupa V
Anglia, Ameryka, Włochy, Rumunia, państwa neutralne

Teczka nr 62  1001–1500 (według skorowidza brak od 212–1000)
Teczka nr 63  1501–1700
Teczka nr 64  1701–2100
Teczka nr 65  2101–2500
Teczka nr 66  3001–3500 (brak od nr 2501–3000)
Teczka nr 67  4001–4300 (brak od nr 3501–4000)
Teczka nr 68  4301–5100
Teczka nr 69  5301–5600 (brak od nr 5101–5300)
Teczka nr 70  5601–5900
Teczka nr 71  5901–6300
Teczka nr 72  6301–5700
Teczka nr 73  6701–7200
Teczka nr 74  7201–8000
Teczka nr 75  8001–8400
Teczka nr 76  8401–9000 (teczka ta nie jest wykazana w skorowidzu)

Grupa VI
Czechy i Węgry

Teczka nr 77  1800–4000
Teczka nr 78  5001–6000 (brak od nr 4001–5000)
Teczka nr 79  6001–8000

Grupa VII
Sprawy wewnętrzne

Teczka nr 80  190–1000
Teczka nr 81  1001–3000
Teczka nr 82  6001–7000 (brak od 3001–6000)
Teczka nr 83  7001–8000

Różne
Teczka nr 84  Akta sprawy pertraktacji z Sowieckim Czerwonym  

    Krzyżem
Teczka nr 85  Różne akta Adiutantury Generalnej Nacz. Dow.  

    dotyczące różnych grup
Teczka nr 86  detto
Teczka nr 87  Ordre de Bataille od 10 XII 18–1 IV 19
Teczka nr 88  detto  1 IV 19–15 VIII 19
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Teczka nr 89  detto 19 VIII 19–25 IV 20
Teczka nr 90  Dyslokacja od 17 I 19–1 VI 20
Teczka nr 91  Stan liczebny armii od 1 I 21
Teczka nr 92  Spis ludności terenów ziem wschodnich
Teczka nr 93  Mapy
Teczka nr 94  Referaty informacyjne Nacz. Dtwa za 1920  

    (powielane)
Teczka nr 95  Różne materiały, druki, wykazy organizacyjne
Teczka nr 96  Dziennik podawczy (protokół) akt Adi[utantury]  

    Gen. ND
 L. 1801–3690

Teczka nr 97  detto 3691–6050
Teczka nr 98  detto 6051–7810
Teczka nr 99  detto 7811–8953
Teczka nr 100 Skorowidz do akt Adiut[antury] Gen. Nacz. Dow.
    

[9]
[Grupa] X 
Spis akt „Komisji Likwidacyjnej generała Żeligowskiego” r. 192639

Dnia 9 października 1939 r. z  polecenia mjr. Bolesława Waligóry, kie-
rownika Archiwum Wojskowego, przystąpiłem do uporządkowania i  spi-
sania akt „Komisji Likwidacyjnej gen. Żeligowskiego”, dotyczących tzw. 
wypadków majowych 1926 r. Ze względu na kilkakrotne przeładowywanie 
w  czasie podróży ewakuacyjnej, zarówno w  Polsce jak i  Rumunii, zespół 
ten, składający się z 25 teczek, dziennika podawczego i inwentarza akt, zo-
stał przemieszany i poszczególne teczki znajdowały się w innych paczkach.

Przy końcu pracy inwentaryzacyjnej, polegającej na spisaniu poszcze-
gólnych tek z wyszczególnieniem ilości pozycji znajdujących się w wymie-
nionych teczkach, odnalazłem dziennik podawczy b. Komisji Likwidacyj-
nej oraz „Inwentarz akt Komisji Likwid. gen. Żeligowskiego”, sporządzony 
w Wojsk. Biurze Histor. przez mjr. dypl. Kańskiego Celestyna. Inwentarz ten 
zawiera historię i ogólną charakterystykę akt oraz dokładne spisy zawarto-
ści poszczególnych tek. Spisy te poza tym znajdują się na początku każdej 
teczki.

Uporządkowanie i  spisanie akt Kom. Likwid. ukończyłem dnia 10 X 
1939  r.

Teczka nr 1. Okres poprzedzający akcję majową (akta według wykazu od 
nr 1–33 zostały włączone do teki nr 3).

39 IJP, Archiwum Wojskowe, sygn. 34, Spis akt „Komisji Likwidacyjnej generała [Lucjana] 
Żeligowskiego” r. 1926, s. 5–7, 20–22, oryg., mps.
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Teczka nr 2. Powołanie Komisji Likwidacyjnej. Rozkazy i  zarządzenia. 
Sprawozdania z działalności między 10 a 20 maja 1926 r. oficerów (indywi-
dualne). Ilość pozycji 44.

Teczka nr 3. Akta Biura Ścisłej Rady Wojennej. Akta Oddz. I Szt. Gen. 
Akta Inspektoratu Armii nr 4. Akta Oddz. II Szt. Gen. Ilość poz. 117.

Teczka nr 4. Depesze, rozmowy juzowe, komunikaty Szt. Gen. z okresu 
12–16 maj 1926 r. Ilość pozycji 114.

Teczka nr 5. Akta operacyjne Sztabu Wojskowego w  Belwederze. Akta 
Grupy Operac. „Warszawa” Marszałka Piłsudskiego. Akta Oddz. II Grupy 
Oper. „Warszawa”. Ilość poz. 77.

Teczka nr 6. Akta Oddz. I Grupy oper. „Warszawa”. Akta dotyczące 
spraw zaopatrzenia i  stanów grupy Operac. „Warszawa”. Akta Rej. Intend. 
„Warszawa”. Akta Komendy Dyrekcji Kolej. „Warszawa”. Akta Komisarza 
Stacji regul. Skierniewice. Ilość pozycji 20.

Teczka nr 7. Akta Grupy płk. Sikorskiego. Akta Grupy płk. Bończy-
-Uzdowskiego. Akta Grupy płk. Smorawińskiego. Akta Grupy Cytadela. 
Ilość pozycji 24.

Teczka nr 8. Akta DOK I. Ilość pozycji 17.
Teczka nr 9. Akta DOK I. Ilość pozycji 39.
Teczka nr 10. Akta DOK II. Akta DOK III. Akta DOK IV. Ilość pozycji 11.
Teczka nr 11. Akta DOK IV. Ilość pozycji 37.
Teczka nr 12. Akta DOK V. Ilość pozycji 240.
Teczka nr 13. Akta DOK V. Ilość pozycji od nr 241–470 (wykaz aktów 

w teczce nr 12).
Teczka nr 14. Akta DOK VI. Akta DOK VII. Ilość pozycji 6 (pozycja 

nr  6, zawierająca akta 14 DP pod nazwą „Assystencja”, składa się z 12 sub-
teczek).

Teczka nr 15. Akta DOK VIII. Akta DOK IX. Akta DOK X. Ilość pozycji 17.
Teczka nr 16. Akta dotyczące generałów Zagórskiego i  Malczewskiego 

– dochodzenia sądowe. Akta dotyczące gen. Sosnkowskiego – sprawa zama-
chu samobójczego. Ilość pozycji 2 plus 19 plus 3 plus 2.

Teczka nr 17. Sprawy personalne. Ilość pozycji. 1–71.
Teczka nr 18. Sprawy personalne. Ilość pozycji 72–127.
Teczka nr 19. Sprawy personalne. Ilość pozycji 128–162.
Teczka nr 20. Sprawy likwidacyjne, odszkodowania, transporty. Ilość po-

zycji 1–126.
Teczka nr 21. Sprawy likwidacyjne, odszkodowania, transporty. Ilość po-

zycji 127–250.
Teczka nr 22. Sprawy likwidacyjne, odszkodowania, transporty. Ilość po-

zycji 251–414.
Teczka nr 23. Sprawy likwidacyjne i O. de B. grup walczących. Ilość po-

zycji 415–535.
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Teczka nr 24. Plany m. Warszawy i mapy m. Warszawa i okolic. Wycinki 
z  gazet duńskich z  okresu tzw. wypadków majowych. Fragmenty pamięt-
nika Januarego Grzędzińskiego pt. Fragmenty pamiętnika – Strzępy wspo-
mnień majowych. Autor był uczestnikiem walk 1926 r. i podaje opis tako-
wych. Ilość pozycji 11.

Teczka nr 25. 1) Sprawozdanie z prac Komisji za czas od 17 V – 1 VIII 
26. l.dz. 240; 2) Załączniki do sprawozdania cz. I–VIII; 3) Skorowidz spraw 
personalnych Komisji Likwid.

Teczka nr 26. Dziennik podawczy Komisji Likwidacyjnej gen. Żeligow-
skiego.

Teczka nr 27. Inwentarz akt Komisji Likwidacyjnej.
     

[10]
Gr[upa] XI

XI Grupa akt różnych40

1. Teczka akt Attache Wojsk. w Rumunii
2. Plik akt MSWojsk, w tym akta komisji dla zbadania stanu akt BH
3. Plik aktów wydzielonych z kanc. GISZ i oddanych WBH
4. Sprawozdanie z działalności Grupa Op. Śląsk
5. Odpisy różnych akt Oddz. II 1919  r.
6. Akta WBH/BH i gen. Stachiewicza (związane z komisją dla zbadania 

stanu akt BH)
7. Kopiariusz Kdy Gł. POW (Stachiewicza Jul.) a później kop., w którym 

znajdują się meldunki, rozkazy pisane przez gen. Stachiewicza w WP.
8. Akta I korpusu austr. w Krakowie, dot. spraw polskich org. niepodl. 

strzelców.
9. Papiery pozostałe po gen. Dreszerze.
10. Plik akt Komisji Wojskowej TRS.
11. Materiały dot. spraw litewskich i  białoruskich (Litwy Środkowej) 

i ukraińskich.
12. Trzy teczki akt odznaki pam. GISZ oraz teka zwierająca akta w spra-

wie funduszu im. Gołubskiego (wewnątrz obligacje Poż. Inwest.).
13. Akta dot. pertraktacji PPS z rządem jap., 1904–5. Korespondencja do 

Piłsudskiego 1918–20.
14. Klisze dokumentów sowieckich.

Cała powyższa grupa została doraźnie tylko spisana, gdyż wobec otrzy-
mania wiadomości, iż wobec niepodpisania deklaracyj odtransportowanie 
nastąpi 5 XI, nie było czasu na dokończenie prowizorycznej inwentaryzacji. 

40 IJP, Archiwum Wojskowe, sygn. 34, XI Grupa akt różnych, s. 23–26, oryg., mps.



Edward Długajczyk: Z Warszawy do Nowego Jorku. Jeszcze o losach akt wojskowych podczas II wojny... 195

Grupa ta została spisana i zapakowana w dniu 4 XI. Niektóre akta posiadają 
już inwentarze sporządzone przeze mnie wcześniej (XIII).
 Waligóra mjr

Do poz. 13. Zał. 1
Akta dot. pertraktacji PPS z Japonią (1904–1905)

Napis zewnętrzny na teczce: „Z archiwum PPS Sprawa «Wieczoru»”. Na-
pis wewnątrz: 1904 Pertraktacje z rządem japońskim. Podróż Piłsudskiego 
do Japonii.

Zawartość teczki nieuporządkowana i niespisana, mieści się w czterech 
kopertach (które oznaczyłem nr nr I, II, III i IV) z następującymi napisami:

I. Listy Wacława Studnickiego (w sprawach Jap.)
II. 1904 Sp. Jap.
III. 1905 Spr. Jap.
IV. Dokumenty Jap.
Pewne prace inwentaryzacyjne swego czasu były zapoczątkowane 

i w kopercie nr II mieszczą się między innymi oddzielnie listy z 1904 Ziu-
ka (Piłsudskiego) oznaczone nr od nr 1 do 7, Wojtka (Wojciechowskiego) 
oznaczone nr 14–31, a [w] kopercie nr III listy z 1905 Ziuka (Piłsudskiego) 
nr 8–12 i  Wojtka (Wojciechowskiego) nr 32 do 58. Znaczna część listów 
i dokumentów nie jest spisana i oznaczona.

Licząc się z możliwościami pracy w Herculane, zawartość teczki pozo-
stawiono w  takim stanie, w  jakim była (jedynie stwierdzono jak powyżej 
stan rzeczy i oznaczono koperty). Ten zbiór dokumentów wymaga znacz-
niejszego nakładu pracy i to pracy drobiazgowej. W najbliższej przyszłości 
należy sporządzić dokładny spis zawartości w ten sposób, aby każdy doku-
ment został uwidoczniony w wykazie.

Waligóra mjr
Baile Herculane, 17 X 1939.

Zał. 2 (do poz. 13)
Teczka z napisem wewnątrz (ręką gen. Stachiewicza):

Pisma różne osobiste do Nacz. Wodza, 
w tym kilka z okresu bitwy warszawskiej

Zawartość: Papiery przemieszane, niespisane i  nieułożone i  niezszyte. 
Większość dotyczy spraw wojskowych i politycznych, papiery te mogły wła-
ściwie wpłynąć do kanc. Adi[utantury] Gen. WN. Kilka listów dziękczyn-
nych lub z prośbą o poparcie.

W dniu 12 X wykonano w Herculane następującą pracę: Ułożono we-
dług dat listy, następnie spisano, sporządzając poniższy spis zawartości. Lp. 
oznaczono ołówkiem w prawym rogu u góry.

Autor listu, data, treść
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1. Lutosławski W. 22 XI 1918 z Francji oddaje się do rozp. „dyktatora” 
Piłsudskiego.

2. Baranowski W. 9 I 1918 (pomyłka winno być 1919) daje wiadomości 
z prasy franc., otrzymane z Genewy w sprawie pomocy Polsce.

3. Gasredterob(?) 14 IV 1920 z Konstantynopola.
4. Marie Fortunate Alexandri Abesse du Ve Monastere de Sainte Guinea. 

Assoi. Italia – 25 VI 1920.
5. De Banghe Albert 3 VII 1920 Bruksela.
6. Sieroszewski Wacław 6 VII 1920 daje sprawozdanie z  wyniku akcji 

prowadzonej przez niego w Ameryce.
7. Burcew Wł. 23 VII 1920 prosi o przyjęcie.
8. Orlicz-Dreszer G. 4 VIII 1920 pismo wysłane z  pominięciem drogi 

służbowej, zawierające wiadomości z frontu i ocenę zdarzeń.
9. Dowództwo Dywizji Ochotniczej z 6 VIII 1920, pismo hołdownicze 

w rocznicę wymarszu strzelców.
10. Rozwadowski gen. 20 VIII 1920, list w sprawie dalszych operacji.
11. Wieniawa-Dłgoszowski, meldunek zawierający spostrzeżenia dot. 5 

armii Sikorskiego.
12. Weygand gen. 23(9) VIII 1920. List w  związku z  nadaniem gen. 

Weygandowi Krzyża VM i odjazdem z Warszawy.
13. ks. Pełczar biskup 15 VIII 1920 w  sprawie pielgrzymki do Często-

chowy z udziałem NP.
14. Finot Jean dyr., La Revue Mondial 24 VIII 20.
15. Wieniawa-Długoszowski 26 VIII 20 melduje w  sprawach op., pers. 

i innych.
16. Wieniawa-Długoszowski melduje w sprawach op., org., i innych.
17. Wasilewski Leon 25 VIII 20 informacje o państwach bałtyckich.
18. ks. Gralewski Jan 27 VIII 20 z Poznania.
19. Niesel gen. 23 IX 20 z Paryża w związku z misją w Polsce.
20. 3 Dywizja Legionów 23 IX 20 ofiarowuje zdobyty sztandar sow.
21. Szeptycki gen. 28 IX 20 zgłasza się jako zdrowy do objęcia dow.
22. Biliński Leon 21 X 1920 pismo w związku z opuszczeniem Warszawy 

z wyrazami hołdu dla NP.
23. Krahelska Wanda 3 XI 20 w sprawie męża Tytusa Filipowicza aresz-

towanego w Baku przez bolsz.
24. Askenazy Szymon 6 XI 20 Paryż – sytuacja międzynar.
25. Adres hołdowniczy oficerów kursu instr. dla wyższych of. jazdy z 15 XI 

20.
26. ks. Pelczar biskup 24 XI 20 w sprawie pielgrzymki dla Częstochowy.
27. Piątkowska Julia 24 XI 20 pismo dziękczynne.
28. Piątkowski Szeliga Stanisław 26 XI 20 podziękowanie za wydobycie 

z niewoli.
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29. Hermaneni capitain 26 XI 20.
30. Savinkoff B. 8 XII 20.
31. Korczak-Sielicka Lula 3 XII 20 dziękuje za fotografie.
32. Szczepański(?) 22 XII 20 w sprawie swego syna.
33. dr Jodko W. 5 I 21 Konstantynopol, w sprawie sojuszu Kemala z So-

wietami i sojuszu polsko-francusko-tureckiego.
34. Bregalski(?) 23 VIII 20 w sprawie otwarcia fabryki naftow. przez Mo-

zera w Nowo Wilejce i dostawy dla wojska.
35. Sawinkow 27 XII 20 Paryż, daje sprawozdanie z podróży do Londynu.
    Spisał 12 X 1939 w Herkulane Waligóra mjr
      

[11]
Gr[upa] XII

Różne opracowania41

Lp. Treść (tytuł)
1 Sabina Krasicka „Legiony Józefa Piłsudskiego na Wołyniu w latach 1915–16.
2 Bitwa warszawska, t. II. Bitwa nad Wisłą cz. II 1 Armia od 12–18 VIII (opracowanie 

mjr. Waligóry Bolesława) 2 egzempl. z załącz. mapami i szkicami (1 komplet)
3 Ocena książki J. Giertycha „Tragizm dziejów Polski”
4 Hermann Fiechke Der polnische Aufstand in Posen 1918/19 (odbitka fotograficzna)
5 Kpt. Librewski Stanisław Archiwa Wojskowe (Legiony) (referat)
6 Odpisy materiałów do historii Leg. Pol.
7 Protokólarny spis inwentarza Gabinetu służbowego Józefa Piłsudskiego Pierwszego 

Marszałka Polski
8 Komentarz do Protokółarnego spisu inwentarza (podanego pod poz. 7)
9 Materiały do historii 1 p. uł. Leg. Pol.
10 Dr Marian Henryk Serejski Podstawy i cele sojuszu polsko-łotewskiego z 1919/20
11 Relacja gen. dyw. Piskora
12 Historia Pułku Ułanów Lubelskich im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego
13 Józef Piłsudski Poprawki historyczne (tekst pierwotny)
14 Zarys historii 6 p. sap.
15 Odpisy koresp. polowej I Brygady Leg. Pol. z września 1914
16 Notatki służbowe dr. M.H. Serejskiego do zagadnienia: Powszechny obowiązek 

służby wojskowej w ustawodawstwie 1919–1920
17 Notatki służbowe dr. M.H. Serejskiego Gdańsk cz. II Konwencja paryska z 9 XI 1920
18 Notatki służbowe dr. M.H. Serejskiego Zagadnienia polityczne w wojnie 1918/20
19 Opracowanie kpt. Zielińskiego Hugona i relacja Wojsk. Biura Hist. – Mobilizacja 

strzelecka 1914  r.
20 Oddziały polskie na Murmanie
21 Oświadczenie insp. armii gen. Berbeckiego w sprawie okoliczności śmierci mjr. 

Wyrwy-Furgalskiego

41 IJP, Archiwum Wojskowe, sygn. 34, Różne opracowania, s. 27–28, 38–39, oryg., mps.
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22 Relacja śp. gen. bryg. Dobrodzickiego
23 Projekt I części historii 12 Pułku Uł. Podolskich
24 Władysław Goliczewski Dwunastego maja 1926  r.
25 Od Litwy Środkowej do maja 1926 – relacja gen. Żeligowskiego
26 2-gi egzemplarz kopii Pamiętnika Bronisława Piłsudskiego. Nieskorygowany
27a Materiały do pierwszej bitwy pod Lwowem
27b Materiały do pierwszej bitwy pod Lwowem
28 Teczka zawierająca komplet map i mapy różne
Opracowania i instrukcje 
– egzemplarze służbowe Kierownika Archiwum Wojskowego
29 Instrukcja o przechowywaniu, wydzielaniu i niszczeniu akt
30 Waligóra Bolesław mjr – Stan pomocy archiwalnych oraz metoda poszukiwań 

z uwzględnieniem szczególnych warunków w Archiwum Wojskowym
31 Bolesław Waligóra – Zadania i metody pracy Archiwum Wojsk.
32 Bolesław Waligóra – Wojskowe Biuro Historyczne
33 Bolesław Waligóra – Gen. Stachiewicz a rozwój prac i służby archiwalnej w wojsku
34 Bolesław Waligóra – Zrzeszenia b. wojskowych, ich zadania i rozwój w Niemczech 

oraz w Polsce Odr.
35 Bolesław Waligóra – Szkice
36 Brummer Wiktor kpt. – Organizacja Sztabu Generalnego
37 Główne problemy archiwalne, opracowane na podstawie Guide International des 

Archives, Europe
38 Fotografie i fotokino
39 Maszynopis mjr. Waligóry „Wiarus na obczyźnie”, Instrukcje archiwalne (własność 

mjr. Waligóry, kier. Arch. Wojsk.)
     

[12]
Gr[upa] XIII

Książki42

1. 16 (szesnaście) książek z biblioteki Instytutu Badań Mat. Uzbr. (prze-
ważnie niemieckie z dziedziny chemii i balistyki)

2. Houben – Die Methoden der Organischen Chemie (tom 2 i 4)
3. Instrukcja o kontroli gospodarki intendenckiej w oddziałach gospo-

darczych
4. Uposażenie wojska oraz funkcjonariuszów państwowych i kontrakto-

wych administracji wojskowej
5. Sprawozdanie z działalności Wojskowego Klubu Sportowego „Legia” 

za 1938  r.
      

[13]
Gr[upa] XIV

42 IJP, Archiwum Wojskowe, sygn. 34, Książki, s. 29, 40, oryg., mps.
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Materiał Wydziału Formacji Polskich Wojsk. Biura Hist., 
dotyczący osoby Marszałka Śmigłego-Rydza

(Szef Wydz. kpt. Librewski Stanisław)43

1.  Przemówienia, artykuły, pisma i  rozkazy Marsz. Śmigłego-Rydza, 
umieszczone w zbiorze „Byście o sile nie zapomnieli”

2.  Przemówienia, artykuły, pisma i rozkazy Marsz. Śmigłego-Rydza,
a) pominięte w zbiorze „Byście o sile nie zapomnieli” 
b) późniejsze – od 10 XI 36
c) nieogłoszone nigdzie drukiem
3.  Akta operac., odpisy i opracowania:
a) zima – akcja na Dźwińsk
b) uwagi o  cechach operacyjnych północno-wschodniego teatru wojny 

w oświetleniu historycznym
c) wyprawa pod Połock
d) dziennik dtwa grupy operac.
4.  Odpisy akt Arch. Wojsk., dotyczące 1 pp Leg. Pol.
5.  Różne akta biograficzne i inne
6.  Związek Strzelecki – odpisy z archiwum Instytutu J. Piłsudskiego
7.  Legiony – odpisy z akt Arch. Wojsk.
8.  Legiony – odpisy z archiwum Instytutu J. Piłsudskiego (okres po kryzy-

sie przysięgowym)
9.  POW – odpisy z archiwum Instytutu J. Piłsudskiego
10. Różne dotyczące Marsz. Śmigłego-Rydza
11. Teczka Szefa Wojsk. Biura. Hist.
12. Fotografie
13. Marsz. Śmigły-Rydz – pisma i mowy nieogłoszone lub ogłoszone w pi-

smach mało znanych
14. Śmigły-Rydz – różne a.a.
15. Pisma Pana Marszałka (pamiątkowe)
16. Materiał do kroniki (mjr Krzeczkowski)
17. Wycinki prasowe
18. Teczka od mjr. Rodziewicza
19. Materiały historyczne zebrane przez mjr. Krzeczkowskiego
20. Audiencje
21. Teksty poprawione przez Marsz. Śmigłego-Rydza (koperta kpt. Librew-

skiego)
[14]

Gr[upa] XV

43 IJP, Archiwum Wojskowe, sygn. 34, Materiał Wydziału Formacji Polskich Wojsk.[owego] 
Biura Hist.[orycznego], dotyczący osoby Marszałka [Edwarda] Śmigłego-Rydza (Szef Wydz. 
kpt. Librewski Stanisław), s. 12–13, 30–31, oryg., mps. 



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2017/1. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE200

Akta z 1939  r.44

1. Akta grupy gen. Paszkiewicza
2. Dziennik gen. Kossakowskiego
3. Relacja gen. Skwarczyńskiego45

* * *

[15]
Protokół z 1 kwietnia 1943  r., sporządzony w Ambasadzie RP 

w Waszyngtonie46

No 9/W/15
Protokół spisany w Ambasadzie RP w Washingtonie w dniu 1 kwietnia 

1943 r. w związku z depeszą Szefa Gabinetu NW L 8968 z dnia 18 XI 42.
Komisja pod przewodnictwem Pana Ambasadora RP w  Washingtonie 

Jana Ciechanowskiego w składzie: płk dypl. Włodzimierz Onacewicz – At-
taché Wojskowy, dr Karol Estreicher, p. Stefan Poradzewski, por. Jerzy Pio-
trowski, dokonała otwarcia skrzyni nr 16 z depozytu aktów przekazanych 
do Ambasady RP w Washingtonie z Francji via Lisbona.

Skrzynię otwarto z zamiarem znalezienia ogólnego spisu zawartości wy-
mienionych skrzyń.

Po stwierdzeniu, iż opakowanie i  pieczęcie skrzyni nr 16 były niena-
ruszone, komisja otworzyła i  przejrzała tytuły aktów w  niej zawartych. 
Ogólnego spisu aktów depozytu w skrzyni nr 16 nie znaleziono, natomiast 
w  każdej z  8 paczek znajdują się spisy zawartości poszczególnych teczek, 
wskazujące na to, iż są to akta tajne samodzielnego referatu pers. i  Gen. 
Insp. Sił Zbrojnych, przekazane w swoim czasie do Archiwum Wojskowego 
Biura Historycznego.

W 5-ciu paczkach skrzyni nr 16 zawarte są akta Komisji Likwidacyjnej 
gen. Żeligowskiego z r. 1927–28. Pozostałe trzy paczki zawierają różne akta 
wojskowe GISZ, O. II, Sam. Ref. Pers. itp.

Po stwierdzeniu powyższego sporządzony został niniejszy protokół 
w 4  kopiach:

1. do aktów Ambasady RP w Washingtonie
1. do aktów Szefa Sztabu NW w Londynie
1. do aktów Attaché Wojskowego w Washingtonie
1. do zawartości skrzyni nr 16

44 IJP, Archiwum Wojskowe, sygn. 34, Akta z 1939  r., s. 32, 41, oryg., mps.
45 Na dokumencie odręczna notatka: „Akta te wg oświadczenia p. gen. Berbeckiego zostały 
przesłane do Attachatu Wojsk. w Bukareszcie w okresie wcześniejszym”.
46 IJP, Archiwum Wojskowe, sygn. 34, Protokół z 1 kwietnia 1943  r., sporządzony w Amba-
sadzie RP w Waszyngtonie, s. 1, oryg., mps.     
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Po zakończeniu przeglądu zawartości skrzynia nr 16 została komisyj-
nie zamknięta i  zabezpieczona pieczęcią lakową Ambasady RP w  Wa-
shingtonie.

Przewodniczący Komisji Jan Ciechanowski Ambasador RP
Włodzimierz Onacewicz płk dypl.
dr Karol Estreicher
Jerzy Piotrowski por.
Stefan Poradzewski

Washington, DC, dn. 1 kwietnia 1943.
      

II Z archiwum Felicjana Majorkiewicza
Biblioteka Narodowa w Warszawie, rkps 40 405, mikr. 94 296

[16]
1961 luty 27, Warszawa. – Inż. Felicjan Majorkiewicz do redakcji 

„Zarania Śląskiego” w Katowicach
Szanowny Panie Redaktorze!
W związku z  40 rocznicę Powstania Śląskiego przesyłam moje wspo-

mnienie pt. „Archiwum Powstania Śląskiego w Marsylii 1941 roku”. Sądzę, 
że wielu uczestników, którzy powrócili do kraju po 2-giej wojnie światowej 
będą mogli jeszcze dużo dorzucić do poruszonego zagadnienia.

Felicjan Majorkiewicz
[Oryg., mps]
[Załącznik]

Archiwum „Powstania Górnośląskiego” w Marsylii 1941 roku

Rok 1940. Po walkach frontowych w  północnej Norwegii i  na „Redu-
cie Bretońskiej”, po klęsce Francji przedarłem się przez wojska hitlerowskie 
wraz z innymi żołnierzami Brygady Strzelców Podhalańskich znad Kanału 
La Manche na południe. Na przełomie 1940/41 roku przejściowo znalazłem 
się w  Marsylii, w  „polskim” szpitalu, położonym na jednym z  pięknych 
wzgórz tego ruchliwego portowego miasta.

W jednej z sal na parterze gmachu szpitalnego były zdeponowane duże 
drewniane skrzynie z dokumentami i aktami państwowymi. Było ich około 
20. Skrzynie te zostały wywiezione z Polski w roku 1939. Po czerwcowej ka-
tastrofie Francji opiekę nad archiwum, znajdującym się w skrzyniach, spra-
wował mjr rez. Ludyga-Laskowski, były uczestnik powstań śląskich.

Pewnego dnia poszedłem w sprawach służbowych do mieszkania Ludy-
gi-Laskowskiego, który mieszkał na terenie szpitala. Ze zdumieniem patrzy-
łem na ściany pokoju, w  którym były rozpięte szkice walk ludu śląskiego 
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w roku 1920, przemarsze oddziałów i zgrupowań powstańczych oraz frag-
mentaryczny szkic planu powstańczego. Niewątpliwie były to dokumenty 
przedstawiające jeden z najkrytyczniejszych etapów śląskiej walki niepodle-
głościowej. Szkice te pochodziły z rozbitych przez mjr. Ludygę-Laskowskie-
go trzech lub czterech skrzyń archiwalnych.

W tej sytuacji czułem się w  obowiązku złożyć meldunek generałowi 
Julianowi Kleebergowi, który w tym okresie pełnił funkcję „dowódcy WP 
w  płdn. Francji” Po osobistym zreferowaniu sprawy sugerowałem gene-
rałowi, aby archiwum zdeponowane w  szpitalu jak najszybciej zostało 
przejęte od mjr. Ludygi-Laskowskiego, następnie, o  ile to możliwe, aby 
je przetransportowano do Wielkiej Brytanii. Generał Kleeberg przychy-
lił się do propozycji i  wyznaczył komisję pod moim przewodnictwem 
z  zadaniem przejęcia całego materiału archiwalnego od majora Ludygi-
-Laskowskiego. W skład komisji wchodził m.in. kpt. Alfred Juttner(?) 
z I  Dyw. Grenadierów.

Działo się to w  pierwszym kwartale 1941 roku. Komisja stwierdziła 
wówczas, że w  rozbitych skrzyniach brak było dokumentów i  akt pań-
stwowych, z  wyjątkiem nielicznych resztek na ogół drugorzędnej war-
tości historycznej. Materiały otrzymane od mjr. Ludygi-Laskowskiego 
z  rozbitych skrzyń, nie zapełniły nawet jednej skrzyni. Były to m.in. na-
stępujące dokumenty:

parę szkiców z przebiegu walk z Powstania Górnego Śląska
tom zbroszurowany dokumentów z maja 1926 roku
wykaz stanów armii polskiej z wiosny 1920 roku
tom działalności Czerwonego Krzyża
tabele mobilizacyjne jednostek wojska i służb
dzienniki działań jednostek wojska i służb
dzienniki działań jednostek lotniczych i  łączności biorących udział 

w kampanii wrześniowej 1939 roku
duża ilość map taktycznych i operacyjnych z terenu Polski, pamiątkowe 

fotografie itd.
Jednak należy zaznaczyć, że mjr Ludyga-Laskowski nie przekazał komisji 

„Archiwum Powstania Górnego Śląska”. Dwie czy trzy skrzynie pozostały 
puste. Na interwencje i  żądania komisji mjr Ludyga-Laskowski odpowie-
dział, że spalił część dokumentów odnoszących się do powstania, a przede 
wszystkim „Imienne spisy powstańców i wojaków”. Czyn swój usprawiedli-
wiał koniecznością uchronienia powstańców śląskich i  ich rodzin znajdu-
jących się w kraju przed skompromitowaniem wobec gestapo, które swoje 
macki i agendy już posiadało w Marsylii.

W rezultacie mjr Ludyga-Laskowski na żądanie komisji podpisał oświad-
czenie, w którym stwierdził, że nie posiada i nie zatrzymał u siebie żadnych 
dokumentów odnoszących się do powstań śląskich. Mimo złożenia tego 



Edward Długajczyk: Z Warszawy do Nowego Jorku. Jeszcze o losach akt wojskowych podczas II wojny... 203

oświadczenia byłem przekonany wraz z członkami komisji, że mjr Ludyga-
-Laskowski ukrywa istotne dokumenty z Powstania Górnego Śląska.

Wobec tego, przedkładając generałowi Kleebergowi protokół komisji 
łącznie z  załącznikami, proponowałem powołanie drugiej komisji, która 
by posiadała kompetencje wydostania od mjr. Ludygi-Laskowskiego prze-
chowywanych i zatajonych przez niego dokumentów. W rezultacie generał 
obiecał przesłać materiał komisji do Sztabu Głównego do Londynu, a na-
stępnie wysłać skrzynie z  dokumentami do Wielkiej Brytanii oraz powo-
łał następną komisję pod przewodnictwem płk. dypl. Tadeusza Zieleniew-
skiego, byłego dowódcy 3 Dywizji Piechoty we Francji. W skład tej komisji 
wszedł m.in. przedstawiciel Biura Polskiego w Marsylii.

Mjr Ludyga-Laskowski wobec drugiej komisji zajął stanowisko prawie 
identyczne, jak w stosunku do pierwszej, lecz z tym że zwrócił dodatkowo 
część dokumentów z  Powstania Śląskiego. Przy czym oświadczył, że dwa 
dokumenty historyczne z Powstania Śląskiego zatrzymuje u siebie. Komisja 
tych dokumentów od mjr. Ludygi-Laskowskiego, niestety, nie odebrała.

Reasumując należy przyjąć, że gros dokumentów odnoszących się do 
Powstania Śląskiego zostały w rzeczywistości zniszczone przez. mjr. Ludy-
gę-Laskowskiego. Jedynie znikoma ich część została uratowana. W ten oto 
sposób oryginalna dokumentacja walk oddziałów powstańczych, hutników 
i górników została w zawierusze wojennej zaprzepaszczona dla historii.

26 II 1961  r.
F. Majorkiewicz

b. szef Oddziału Takt.-Operac. Sam Bryg. Strzelców Podhalańskich [Francja 
w wyniku przegranej kampanii 1940 roku została podzielona linią demarkacyj-
ną na część okupacyjną i nieokupacyjną (południową). Liczono, że tego stanu 
nie uda się długo utrzymać i Niemcy będą okupować całą Francję].

Londyn 3 VIII 1942
Dokumenty historyczne (Powstania Śląskie)
dochodzenie w Marsylii w 1941 roku

Meldunek
Zgodnie z rozkazem generała bryg. Kleeberga Juliana w lutym względnie 

w  marcu 1941 r. odbyło się w  Marsylii przejęcie aktów państwowych od 
majora Ludygi-Laskowskiego. Komisja stwierdziła, że mjr Ludyga-Laskow-
ski nie zwrócił gros aktów z trzech lub czterech skrzyń. Przejętymi aktami 
nie zapełniliśmy nawet całkowicie jednej z trzech pustych skrzyń.

M.in. całe „Archiwum Powstania Górnego Śląska” nie zostało zwrócone. 
Major Laskowski podpisał oświadczenie, że pozostałe dokumenty spalił. Po-
siadałem wątpliwości co do wiarygodności oświadczenia mjr. Ludygi-Laskow-
skiego, wobec tego generał Kleeberg wyznaczył drugą komisję, w skład której 
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wchodził płk dypl. Zieleniewski i przedstawiciel Biura Polskiego w Marsylii. 
Mjr Laskowski oświadczył drugiej komisji jw. z tym, że przyznał się, że zatrzy-
mał sobie jeden czy dwa dokumenty (dokładnie nie pamiętam) oraz zwrócił 
dodatkowo część dokumentów z Powstań Śląskich. Zatrzymanych dokumen-
tów przez mjr. Laskowskiego, do czego się przyznał jw., komisja nie odebrała.

Materiały komisji łącznie z  wykazem odebranych dokumentów oraz 
odnośne meldunki zostały doręczone generałowi Kleebergowi i miały być 
odesłane do Londynu.
   Majorkiewicz Felicjan mjr dypl.

Londyn, 3 września 1942
Dokumenty hist. (Powst. Śl.)
dochodzenie w Marsylii 1941  r.

Meldunek cz. II
1. W oświadczeniu złożonym przez mjr. Ludygę-Laskowskiego, że zwró-

cił wszystkie dokumenty, a „pozostałe” spalił, należy jako pozostałe doku-
menty rozumieć w  pojęciu mjr. Laskowskiego wyłącznie „Imienne spisy 
powstańców i wojaków”.

2. Skrzynkę, do której komisyjnie włożyliśmy dokumenty i mat[eriały] 
oddane przez mjr. Laskowskiego, m.in. Księgę archiw. dokumentów z maja 
1926, część dokumentów z  wojny polsko-rosyjskiej (stany liczbowe AP 
z  wiosny 1920  r., działalność Czerwonego Krzyża, duża ilość tabel mob. 
jednostek boj.), uzupełniliśmy materiałem z  innych skrzyń (m.in. mapa-
mi WSG, bojowymi dziennikami z kamp.) - -47. W ten sposób uzupełniona 
skrzynka miała być wysłana z Francji.

3. Jestem moralnie przekonany, opierając się na licznych przesłankach, 
że mjr Laskowski gros dokumentów i aktów spalił, natomiast najważniejsze 
dokumenty hist. (szczeg. z Powstań G.Śl.) zatrzymał i przechowywał w swo-
im mieszkaniu - -48 

[Konspekt, rkps]

STRESZCZENIE

E dward Długajczyk, Z Warszawy do Nowego Jorku. Jeszcze o losach 
akt wojskowych podczas II wojny światowej

Po wybuchu II wojny światowej Archiwum Wojskowe w Warszawie ewakuowa-
ło drobny fragment akt własnego zasobu oraz zasobu Wojskowego Instytutu Histo-
rycznego. Akta te, w  stanie uszczuplonym w  wyniku działań wojennych, dotarły 

47 Tekst nieczytelny. 
48 Tekst nieczytelny. 
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do Rumunii, gdzie kierownik Archiwum Wojskowego mjr Bolesław Waligóra i jego 
pomocnik Władysław Bocheński ocalałe akta zinwentaryzowali, przygotowując do 
dalszej ewakuacji. W tym momencie urywa się wiedza historyczna o tych aktach. 
Autor znalazł dokumenty dowodzące, że akta w 1940  r. znalazły się w Marsylii pod 
opieką mjr. Jana Ludygi-Laskowskiego, skąd miały być przewiezione do Londynu. 
W rezultacie jednak przez Lizbonę zostały odesłane do Ameryki. Na aneksy do ar-
tykułu składają się spisy akt sporządzone w październiku 1939  r. w Rumunii oraz 
relacja mjr. Felicjana Majorkiewicza, świadka epizodu związanego z pobytem akt 
wojskowych w Marsylii.

S łowa k luczowe: II wojna światowa, akta wojskowe, Centralne Archiwum 
Wojskowe w Warszawie, Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku

SUMMARY

E dward Długajczyk, From Warsaw to New York. More on the fate 
of  military records during World War II

After the outbreak of World War II the Military Archives in Warsaw evacuated 
a  small part of their own records and those of the Military Institute of History. 
Depleted because of the military actions, those records reached Romania, where 
the director of the Military Archives, Major Bolesław Waligóra and his assistant 
Władysław Bocheński inventoried the records that survived, preparing them for 
further evacuation. This point is as far as historical knowledge on them reaches. 
The author has found documents proving that in 1940 they landed in Marseille 
under the custody of Major Jan Ludyga-Laskowski and from there they were to be 
transported to London. In the end, however, they were sent to America through 
Lisbon. The appendixes to the article consist of registers of records compiled in Oc-
tober 1939 in Romania and the account of Major Felicjan Majorkiewicz, a witness 
of an episode connected with the time when the records were in Marseille.

Ke y words : World War II, military records, Central Military Archives in 
Warsaw, Józef Piłsudski Institute in New York

РЕЗЮМЕ

Эдв ард Дл у г айчик . Из Варшавы в Нью-Йорк. О судьбах 
военных документов во время II мировой войны

После начала II мировой войны из Военного архива в Варшаве и архи-
ва Военного исторического института была эвакуирована небольшая часть 
документов. В результате военных действий сохранились не все из них, но 
уцелевшие документы были доставлены в Румынию, где начальник Воен-
ного архива майор Болеслав Валигура и его помощник Владислав Бохенски 
архивировали их, подготавливая к дальнейшей эвакуации. На этом момен-
те обрываются исторические сведения об этих документах. Автор нашел 
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доказательства того, что документы в 1940 году оказались в Марселе под опе-
кой майора Яна Людыги-Лясковского, откуда должны были быть доставлены 
в Лондон. Однако в итоге они были переправлены через Лиссабон в Америку. 
В приложении к статье находятся списки документов, составленные в октя-
бре 1939 года в Румынии, а также мнение майора Фелициана Майоркеви-
ча, свидетеля эпизода, связанного с нахождением этих военных документов 
в Марселе. 

Ключевые  слов а : Вторая мировая война, военные документы, Цен-
тральный военный архив в Варшаве, Институт им. Юзефа Пилсудского 
в Нью-Йорке
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Dowódcy powstania styczniowego. Portret 
zbiorowy

Ka ro l  Ja d c z y k , Dowódcy powstania 
styczniowego. Portret zbiorowy, Łódź 
2016, ss. 469.

Badań nad powstaniem styczniowym nie zakończyła ani obszerna syn-
teza pióra Profesora Stefana Kieniewicza (wyd. 1 w  1972  r.), ani jeszcze 
obszerniejsze wydawnictwo pod redakcją Profesora Sławomira Kalembki 
Powstanie Styczniowe 1863–1864. Wrzenie. Bój. Europa. Wizje (1990  r.). 
Te dwie publikacje uświadomiły historykom, że wiele aspektów zrywu po-
wstańczego czeka jeszcze na swego badacza. Potwierdziły to też konferen-
cje, jakie odbyły się w kilku środowiskach akademickich w związku ze 130., 
140. czy 150. rocznicą wydarzeń 1863  r.

Wśród historyków badających dzieje powstania styczniowego od lat czę-
sto słyszało się głosy, że bez opracowań regionalnych zdarzeń z lat 1863–1864 
trudno będzie napisać syntezę działań zbrojnych1. Takie podejście jest uzasad-
nione, bowiem pamiętać trzeba, że w latach 1863–1864 miało miejsce ok. 1200 
bitew i potyczek, które były dziełem najmniej 800 oddziałów powstańczych. 
Niewątpliwie badania regionalne przyczynią się, w  bliższej czy dalszej per-
spektywie, do opublikowania syntetycznego ujęcia walki zbrojnej 1863  r., ale 
konieczne są jeszcze inne prace. Przede wszystkim na swego historyka czeka 
problem opracowania działalności Wydziału Wojny w latach 1863–1864.

Niewątpliwie do syntetycznego ujęcia strony militarnej powstania stycznio-
wego przybliża nas recenzowana tu praca. Karol Jadczyk podjął się trudnego 
zadania przedstawienia zbiorowego portretu dowódców powstania stycznio-
wego i zaznaczmy zaraz, że z tego zadania wywiązał się bardzo dobrze.

W różnego rodzaju opracowaniach spotkać można wiele uwag pod ad-
resem dowódców powstańczych, lepiej lub gorzej uzasadnionych. Autorzy 
prac o poszczególnych dowódcach, jeżeli krytykowali te, czy inne decyzje 
militarne, to na ogół w ostateczności rozgrzeszali swych bohaterów z więk-
szości popełnionych błędów, no bo przecież wszystko, co robili, wynikało 
z  ich patriotycznej postawy. Historycy podejmujący aspekty militarne po-
wstania styczniowego byli na ogół zgodni, że dowódcy w sumie stanowili 
swoistego rodzaju mozaikę. Nikt jednak nie próbował szerzej wytłumaczyć, 

1 Profesor Kieniewicz ten aspekt powstania potraktował pobieżnie. Nie można z tego tytu-
łu stawiać wybitnemu znawcy zarzutu. Po pierwsze, stan badań był w 1972  r. w tym aspekcie 
daleko niewystarczający, a po drugie, gdyby nawet autor w oparciu o  istniejące wtedy pu-
blikacje, dotyczące działań zbrojnych, chciał temu zagadnieniu poświęcić więcej miejsca, to 
objętość jego pracy podwoiłaby się i straciła na przejrzystości.
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na czym dokładnie owa mozaika polegała. Pełne objaśnienie tego zagadnie-
nia znajdziemy w książce Karola Jadczyka.

Praca powstała w  oparciu o  bardzo szerokie wykorzystanie materiałów 
źródłowych, zarówno archiwalnych, jak i publikowanych. W przypadku tych 
ostatnich mam na myśli różnego rodzaju wspomnienia i pamiętniki, zarówno 
te opublikowane, jak i znajdujące się w zbiorach bibliotecznych. Wiele drob-
nych, ale ważnych informacji odnalazł autor w prasie zakordonowej, zwłasz-
cza galicyjskiej. Szczególne znaczenie miały dwie kartoteki. Jedna uczestników 
powstania styczniowego, zestawiona przed laty przez Eligiusza Kozłowskiego, 
a  druga zesłańców postyczniowych opracowana przez Wiktorię Śliwowską. 
Obydwie kartoteki znajdują się w  Instytucie Historii PAN. Szeroko jest wy-
korzystana literatura dotycząca powstania styczniowego. Szkoda jednakże, że 
autor pominął rozprawę Kozłowskiego noszącą tytuł Zarys historii militarnej 
Powstania Styczniowego opublikowaną w 1990  r.2

Autor, decydując się na wybór tematu, musiał dokonać pewnych ograni-
czeń. Szybko zorientował się, że nie zdoła przedstawić zbiorowego portretu 
dla najmniej 800 dowódców oddziałów powstańczych, bo to jest zadanie 
dla zespołu badawczego. Ograniczenia były więc konieczne. Pierwsze odno-
siło się do terytorium. Karol Jadczyk uznał, że należy ograniczyć się do od-
działów operujących jedynie w Królestwie Polskim. Doszedł do wniosku, że 
na terenie Królestwa Polskiego operowało ok. 350 oddziałów powstańczych. 
O kolejnym ograniczeniu zadecydowała wielkość oddziału. Autor uwzględ-
nił, i słusznie, jedynie tych dowódców, którzy stali na czele najmniej stuoso-
bowego oddziału. I wreszcie trzecie zastosowane ograniczenie to wyłączenie 
z rozważań generalicji, bo posiada ona zbiorowe opracowania, a większość 
z generałów oddzielne biografie3. Tym sposobem autor poddał analizie bio-
gramy 227 dowódców oddziałów powstańczych.

W rozdziale pierwszym została przeanalizowana struktura społecz-
na i  demograficzna kadry dowódczej. W pierwszej części autor ustalił jej 
pochodzenie terytorialne i  narodowościowe, w  drugiej zajął się strukturą 
społeczno-zawodową i wreszcie w  trzeciej części strukturą wiekową. Swo-
istego rodzaju podsumowanie rozważań dotyczących wspomnianych kwe-
stii stanowi 5 tabel. W moim przekonaniu najciekawsze informacje wypły-
wają z tabeli pierwszej noszącej tytuł: Struktura pochodzenia terytorialnego 
kadry dowódczej powstania styczniowego (s. 26–27). Dowiadujemy się ilu 

2 E. Kozłowski, Zarys historii militarnej Powstania Styczniowego [w:] Powstanie Styczniowe 
1863–1864. Wrzenie. Bój, Europa. Wizje, red. S.  Kalembka, Warszawa 1990, s. 299–348.
3 Niestety, ciągle brakuje biografii Romualda Traugutta. Ostatnio jego działania na Polesiu 
gruntownie przeanalizował Jerzy Zdrada. Zob. J. Zdrada, Romuald Traugutt – Polesie 1863 
[w:] Drogi Polaków do niepodległości. W 150. Rocznicę powstania styczniowego, red. W. Ca-
ban, L. Michalska-Bracha, W. Śliwowska, Warszawa 2015, s. 281–318.
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dowódców pochodziło z Królestwa Polskiego, z Kresów Wschodnich4, za-
boru austriackiego (z podziałem na Galicję Wschodnią i Galicję Zachod-
nią), zaboru pruskiego i  wreszcie z  krajów europejskich. Wydawać by się 
mogło, że kadra dowódcza pochodziła głównie z  Królestwa Polskiego, 
a  tymczasem, jak wynika z wyliczeń autora, stanowiła raptem 44,9%. Nie-
wątpliwie był to najwyższy wskaźnik, ale spodziewać by się należało daleko 
większego. Jeżeli tak nie było, to jest to tylko dowód na to, że w Królestwie 
Polskim, gdzie przygotowywano powstanie, za mało uwagi poświęcono 
sprawom wojskowym. Oczywiście można powiedzieć, że nie było czasu na 
odpowiednie działania, ale zdaje się, że trzeba przyznać rację tym, którzy 
twierdzą, że powstanie od strony militarnej było najsłabiej przygotowane, 
że za mało do tej sprawy przykładano uwagi w  zakresie odpowiedniego 
przysposobienia dowódców, zdobycia broni czy przekazania młodym lu-
dziom elementarnej wiedzy na temat działań partyzanckich. Niewątpliwie 
pochwały u historyków zbiera funkcjonowanie podziemnego państwa5, ale 
twórcy tego państwa nie za bardzo wiedzieli, jak podejść do spraw wojsko-
wych. Wspominano, że dowódcy z  Królestwa Polskiego stanowili 44,9%, 
natomiast pozostali pochodzili z następujących ziem: Kresy Wschodnie – 
14,1%, zabór austriacki – 9,7%, pruski – 8,8%, kraje europejskie – 7,5%. 
Dla 15% dowódców nie udało się ustalić pochodzenia. Zwraca uwagę niski 
wskaźnik dowódców, którzy stawili się na plac boju z sześciu państw euro-
pejskich. Po czterech przedstawicieli pochodziło z Francji, Rosji i Austrii, 
trójka wywodziła się z Włoch, a po jednym z Prus i Szwajcarii. 

Pewne zdziwienie pojawia się jeżeli chodzi o liczbę dowódców z Francji. 
Prasa francuska wiele pisała na temat powstania styczniowego i – jak zazna-
czał sam książę Władysław Czartoryski – praktycznie zamieszczała wszyst-
kie teksty przygotowane przez Hotel Lambert. Wiedza zatem o  wydarze-
niach nad Wisłą była duża, ale jakoś chętnych wśród Francuzów, zwłaszcza 
tych posiadających odpowiednie przygotowanie wojskowe, do wspomoże-
nia walczących o niepodległość Polaków nie było.

W ustaleniach Jadczyka, jeżeli chodzi o  tabelę 1, nic nie wspomina się 
o dowódcach z Węgier. Tu chyba nastąpiło jakieś przeoczenie, bo przecież 
samodzielnym oddziałem w powiecie olkuskim dowodził kapitan Esterha-
zy6, uczestnik wydarzeń 1849  r., a później kampanii Garibaldiego.

Po przeanalizowaniu struktury społeczno-zawodowej i wiekowej dowód-
ców powstańczych autor dochodzi do wniosku, że w  tym zakresie zróżni-
cowanie nie wystąpiło tak wyraźnie, jak w przypadku pochodzenia teryto-
rialnego.

4 Może odpowiedniejsze byłoby określenie „Ziemie Zabrane”?
5 Por. F. Ramotowska, Narodziny tajemnego państwa polskiego 1859–1862, Warszawa 1990. 
6 Por. R. Szwed, Powstanie Styczniowe w Zagłębiu Dąbrowskim, Warszawa 1978, s. 119–120.
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W rozdziale drugim Jadczyk podjął się analizy kwalifikacji i  doświad-
czenia wojskowego owych 227 dowódców. Analiza została przeprowadzona 
w zakresie sześciu grup, a mianowicie: 1) weteranów powstania listopado-
wego; 2) weteranów Wiosny Ludów; 3) wychowanków Polskiej Szkoły Woj-
skowej w Genui i Cuneo (1861–1862); 4) oficerów i żołnierzy armii państw 
zaborczych; 5) oficerów i żołnierzy rekrutujących się z innych sił zbrojnych, 
w tym m.in. z Legii Cudzoziemskiej; 6) dowódców bez przygotowania woj-
skowego.

Spośród 227 dowódców powstańczych 103 osoby (45,4%) doświadcze-
nie zdobyły w  armiach państw zaborczych (tab. 6, s. 110). Na polu bitwy 
w pierwszej kolejności stawili się Polacy, którzy wzięli dymisję z armii car-
skiej albo zwyczajnie przeszli na stronę powstania w  trakcie toczących się 
walk. W sumie było to 68 osób. Z armii austriackiej przybyło 23 oficerów, 
a z pruskiej, co jest bardzo wymowne, raptem 12.

Dużą grupę stanowili dowódcy bez przygotowania wojskowego, bo ta-
kich było 40, co stanowiło 17,6% badanej zbiorowości. Autor trafnie za-
uważył, że w momencie wybuchu powstania i pierwszych dniach jego trwa-
nia na czele oddziałów partyzanckich stawały osoby, które cieszyły się naj-
większym autorytetem w  lokalnej społeczności. Były to osoby wywodzące 
się z  inteligencji (lekarze, urzędnicy). Z biegiem czasu na czele oddziałów 
stawali ziemianie, co zdaniem autora było korzystniejsze, bo ci mogli, jeśli 
tak można powiedzieć, doświadczenia z  myślistwa przenieść na działania 
sformowanego oddziału, np. w zakresie posługiwania się strzelbą, co w ów-
czesnych warunkach rzeczywiście miało spore znaczenie.

Autor, analizując tę zbiorowość, systematycznie zadawał sobie pytanie 
o  skalę doświadczeń wojskowych. Swymi rozważaniami potwierdził poja-
wiające się wcześniej w historiografii opinie, że najlepiej do objęcia stano-
wiska dowódcy byli przygotowani oficerowie wywodzący się z armii państw 
zaborczych, a  zwłaszcza z  armii rosyjskiej. Nie oznacza to, że w  pozosta-
łych pięciu kategoriach nie udało się znaleźć przykładów dowódców, którzy 
sprostali wymaganiom wojny partyzanckiej. Były to jednakże pojedyncze 
przypadki.

Pochodzenie dowódców oddziałów partyzanckich aż z sześciu grup ka-
drowych tłumaczy przede wszystkim fakt, że między nimi w  niewielkim 
stopniu dochodziło do współdziałania, bo każdy z nich miał inne wyobra-
żenie o przyjętych przez siebie obowiązkach. Każdy z nich na swój sposób 
realizował rozkazy płynące ze strony Wydziału Wojny. Faktem jest, że Wy-
dział Wojny kadrowo nie był najlepiej obsadzony i nie zawsze wydawał wła-
ściwe dyspozycje, ale przy takim składzie dowódców oddziałów powstań-
czych trudno było przyjąć jednakowe stanowisko. W tej sytuacji powstanie 
miało charakter „krwawego protestu”. Próbował z tą sytuacją skończyć Ro-
muald Traugutt, ale to już było za późno.
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W kolejnym rozdziale Jadczyk podjął się przedstawienia opinii na te-
mat dowódców z poszczególnych sześciu kategorii. Odwoływał się do opi-
nii, jakie wystawiali podkomendni danego dowódcy, jak i  inni uczestnicy 
powstania. Rzecz jasna, że opinie były bardzo zróżnicowane. Na podstawie 
tych rozważań trudno pokusić się o  stwierdzenie, że przykładowo jedna 
z sześciu kategorii dowódców zbierała najlepsze oceny. Wydawałoby się, że 
najlepsze opinie winni zbierać wszyscy ci, którzy przeszli kurs w szkole woj-
skowej w Genui i Cuneo, bo tam uczono zarówno przedmiotów wchodzą-
cych w zakres sztuki wojennej, jak i udzielano instrukcji co do postępowa-
nia z podkomendnymi. Tak, niestety, nie było. Zdaniem Jadczyka w każdej 
z grup znalazły się osoby, które swym postępowaniem nie zasłużyły sobie 
na to, by być dowódcą oddziału. W tych sprawach decydowały cechy cha-
rakterologiczne danego dowódcy. 

Karol Jadczyk podkreśla, że sporo negatywnych opinii wydano o  do-
wódcach wywodzących się z  armii rosyjskiej, a  to dlatego, że zwyczajnie 
przenosili oni rygor panujący w armii carskiej na oddziały powstańcze skła-
dające się z młodzieży, która nie miała specjalnego wyobrażenia o dyscypli-
nie wojskowej. Jest to słuszna uwaga.  

Ze swej strony chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę. Otóż 
wielu dowódców zbyt pochopnie wykonywało wyroki śmierci na osobach 
podejrzanych o  współdziałanie z  władzami carskimi. Najczęściej wyko-
nywano je na chłopach i  tzw. dymisjonowanych i  urlopowanych wojsko-
wych bez przeprowadzenia odpowiedniego śledztwa. Te sprawy dość 
mocno bulwersowały podkomendnych i  później o  nich pisali w  swych 
wspomnieniach7.

W podsumowaniu tegoż rozdziału autor wyraża swoistego rodzaju zwąt-
pienie, czy słusznie postąpił, decydując się na charakterystykę dowódców 
oddziałów powstańczych w oparciu o relacje różnej proweniencji, którą nie 
zawsze był w stanie odpowiednio sprawdzić (s. 255). Ten obszerny, stustro-
nicowy rozdział wymagał od niego ogromnej pracy, ale dzięki temu czytel-
nik może przekonać się, jak zróżnicowane postawy prezentowali dowódcy, 
a przez to jak trudno było im uzgodnić między sobą jakieś wspólne przed-
sięwzięcia o charakterze taktycznym.

W czwartym rozdziale autor zajął się oceną zdolności wojskowych 
i  posunięć militarnych kadry dowódczej w  świetle źródeł epoki. To naj-
trudniejsze zagadnienie, z  którym musiał się zmierzyć i  dodajmy zaraz, 
że uporał się z  nim bez zarzutu, a  łatwo w  takich przypadkach przyjąć 

7 Por. W. Nowak, Terror wobec ludności cywilnej Królestwa Polskiego i  Ziem Zabranych 
stosowany przez oddziały i  żandarmerię powstańczą w  latach 1863–1864 [w:] Powstanie 
Styczniowe 1863–1864. Walka i uczestnicy. Represje i wygnanie. Historiografia i tradycja, red. 
W.  Caban i W. Śliwowska, Kielce 2005, s. 41–54.
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oceny tzw. autorytetów z czasów toczącej się walki. Przede wszystkim nie 
uległ opiniom w  tym zakresie, jakie prezentował Walery Przyborowski, 
uczestnik najpierw kampanii Mariana Langiewicza, a  później Zygmun-
ta Chmieleńskiego. Trzeba jednakże pamiętać, że te niezwykle krytycz-
ne, czy wręcz ironiczne opinie formował Przyborowski ponad dwadzie-
ścia lat później, kiedy to przystąpił do opracowywania wielotomowych 
dziejów powstania styczniowego. Jego poglądy na powstanie styczniowe 
mocno się już zmieniły.

W każdej z  sześciu grup dowódców można było znaleźć osoby o  spo-
rych umiejętnościach w  zakresie dowodzenia. Można też w  tych grupach 
znaleźć pewną grupę osób o  właściwych cechach psychofizycznych, które 
mogły zrekompensować niedostatki w zakresie znajomości sztuki wojsko-
wej i w ostateczności dowodzony przez takich ludzi oddział mógł poszczy-
cić się mniejszym lub większym sukcesem. A za sukces w  czasie działań 
zbrojnych z  lat 1863–1864 trzeba uznać nie tylko zwycięstwo w bitwie lub 
potyczce, ale przede wszystkim fakt, że oddział przez długi czas nie dał się 
rozbić, tak jak to było w przypadku Dionizego Czachowskiego czy Zygmun-
ta Chmieleńskiego i jeszcze innych.

Ostatecznie autor doszedł do wniosku, że o  niskim poziomie dowo-
dzenia zdecydowały trzy czynniki, a  mianowicie: brak odgórnej koordy-
nacji działań zbrojnych, niewielka liczba wykwalifikowanych dowódców 
i  niewytłumaczalna niechęć do współdziałania między poszczególnymi 
partiami powstańczymi (s. 320). Z tymi wnioskami nie da się dyskuto-
wać. Niemniej jednak w  tym momencie trzeba sobie postawić pytanie, 
dlaczego mimo słabej kadry powstanie trwało aż rok. Odpowiedź może 
być tylko jedna, a  mianowicie strona przeciwna popełniła równie wiele 
błędów co dowódcy oddziałów powstańczych. Miały one jednak nieco 
inny charakter.

Ostatni piąty rozdział poświęcony jest bilansowi strat i dalszych losów 
dowódców powstańczych. Aż 31% z nich poległo na polu walki lub zostało 
rozstrzelanych po dostaniu się do niewoli. Losy pozostałych 69% ułożyły się 
różnie. Część powędrowała na Syberię. Jedni zakończyli tam żywot, a  inni 
przetrwali i w wyniku ułaskawień carskich opuścili ją, znajdując schronie-
nie głównie we Lwowie.

Najwięcej dowódców znalazło się na uchodźstwie, a  losy ich różnie się 
układały. I z  tej grupy pewna część postanowiła, zapewne idąc za przy-
kładem Agatona Gillera, członka Rządu Narodowego, a  później jednego 
z pierwszych historyków powstania styczniowego, osiedlić się we Lwowie. 
Faktem jest, że poczynając od lat siedemdziesiątych XIX w. Lwów stał się 
miejscem zamieszkania dla wielu byłych dowódców powstania styczniowe-
go i w ogóle uczestników zrywu 1863  r. Ta grupa dała początek badaniom 
nad powstaniem styczniowym. Tu toczyły się spory i dyskusje o przyczyny 
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klęski, tu zaczęto publikować na dużą skalę wszelkiego rodzaju wspomnie-
nia i pamiętniki8.

Karol Jadczyk swą publikację wzbogacił o  cenny aneks – Materiały do 
biografii dowódców oddziałów powstańczych 1863–1864 – tabela zbiorcza 
(s.  383–432). Ten aneks niewątpliwie przyczyni się do podejmowania drob-
niejszych opracowań na temat zarówno poszczególnych dowódców, jak i ro-
zegranych przez nich bitew. Korzystać będą z niego historycy podejmujący 
dzieje powstania styczniowego, jak i miłośnicy historii regionalnej.

Opracowanie Karola Jadczyka stanowi ważny wkład, jeżeli chodzi o stro-
nę militarną powstania styczniowego. Gdyby jeszcze autor zdecydował się 
na opracowanie poświęcone Wydziałowi Wojny Rządu Narodowego, to już 
wtedy można byłoby przystąpić do pełnego odtworzenia strony militarnej 
powstania styczniowego.

Wiesław Caban

8 Szerzej zob. L. Michalska-Bracha, Między pamięcią a  historiografią. Lwowskie debaty 
o powstaniu styczniowym (1864–1939), Kielce 2011.



Brytyjczyk, który polubił Polskę i Polaków. 
Wspomnienia generała Carton de Wiarta

Adrian Carton de Wiart, Moja odyseja. 
Awanturnik, który pokochał Polskę, tłum. 
Krzysztof Skonieczny, Warszawa 2016, 
ss.  399.

W końcu 2016  r., nakładem warszawskiego Wydawnictwa Bellona SA przy 
współpracy Wydawnictwa Arkadiusza Wingerta z Krakowa, ukazało się tłu-
maczenie bardzo ciekawych i  pełnych odniesień do Polski i  Polaków wspo-
mnień brytyjskiego generała porucznika Adriana Cartona de Wiarta1. Fa-
chowcom zajmującym się historią wojskową oraz miłośnikom polskiej historii, 
także głównie wojskowej, nie była to postać obca2. Ten europejski arystokra-
ta, w którym płynęła krew belgijska oraz po babce krew irlandzkich przod-
ków, w 1899 r. jako dziewiętnastolatek3 zaciągnął się do angielskiego konnego 
Paget’s Horse4, który wysłano do Afryki Południowej, gdzie wziął udział w to-
czącej się wówczas wojnie burskiej. Tak rozpoczęła się wieloletnia i niezwy-
kle bogata kariera wojskowa człowieka, który jak sam napisał, wojaczkę miał 
we krwi i był zdecydowany walczyć „wszystko jedno z kim lub o co”5. Mimo 
że nie ukończył żadnej wojskowej szkoły oraz niezbyt dobrze znał wojskową 
musztrę, nie lubił map i źle orientował się w terenie, w toku swej długoletniej 
służby osiągnął szczyty wojskowej hierarchii. Można go więc uznać za typo-
wego wojskowego dyletanta6, któremu dobre urodzenie i  rodzinne koneksje, 

1 Ich pierwsze, angielskie wydanie to: A. Carton de Wiart, Happy Odyssey, London 1950. 
Polskie tłumaczenie tych wspomnień zaopatrzone zostało w bardzo ciekawe i wartościowe 
posłowie autorstwa Marka Kornata.
2 Jego dość obszerny biogram zob. G. D. Sheffield, Carton de Wiart i Spears. Generał po-
rucznik sir Adrian Carton de Wiart. Generał major sir Louis Spears [w:] Generałowie Chur-
chilla, praca zbior. pod red. J. Keegana, tłum. J. Kozłowski, Poznań 1999, s. 296–307.
3 Urodził się 5 V 1880 r. w Brukseli.
4 W różnych regimentach brytyjskiej kawalerii służył aż do pierwszych lat I wojny świa-
towej, mianowicie: od początku 1901 r. w  Imperialnym Regimencie Lekkiej Kawalerii, od 
14 IX 1901 r. w 4 Królewskim Irlandzkim Regimencie Dragonów Gwardii, następnie przez 
pewien czas był huzarem, by w  1914 r. podjąć służbę w  Somalii w  Korpusie Wielbłądów 
(Camel Corps, czyli kawaleria służąca na wielbłądach), a w 1915  r., już we Francji, na powrót 
dołączył do szeregów 4 Królewskiego Irlandzkiego Pułku Dragonów Gwardii.
5 A. Carton de Wiart, Moja odyseja. Awanturnik, który pokochał Polskę, tłum. K. Skoniecz-
ny, Warszawa 2016, s. 17.
6 W tym przypadku stwierdzenia dyletant nie należy rozumieć pejoratywnie, bowiem u Bry-
tyjczyków w przypadku wielu dziedzin ludzkiej aktywności posługiwano się nim do określa-
nia ludzi, którzy w oparciu o naturalne, wrodzone zdolności oraz o samokształcenie i życiowe 
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odpowiednie wychowanie, zamiłowanie do sportu konnego, tężyzny fizycznej 
i myślistwa oraz niekwestionowana osobista odwaga i w końcu zwykłe życiowe 
szczęście pozwoliły dosłużyć się generalskiej szarży, przy czym z kapitana na 
generała majora awansował w zawrotnym wręcz tempie, bo w okresie pomię-
dzy 1914 a 1916  r.7 Czy w jakiejkolwiek innej nowoczesnej europejskiej armii, 
na przykład niemieckiej8, byłaby możliwa tak oszałamiająca kariera mężczyzny 
posiadającego tak niedoskonałe przygotowanie dowódcze? Chyba nie9. Tylko 
Brytyjczycy, zgodnie zresztą z wcześniejszą i wiekową już wówczas tradycją, 
jeszcze w XX w. z braku odpowiednich wojskowych kwalifikacji potrafili zro-
bić zaletę i cechę oficera gentelmana. Poza tym któż inny, poza rasowym Bry-
tyjczykiem, wspominając swą służbę w Indiach oraz w metropolii, w sposób 
szczególny podkreślałby swoje sukcesy w grze w polo oraz wyczyny myśliwskie 
podczas polowań na dziki – konno i jedynie z oszczepem? 

O osobistej odwadze de Wiarta już wspomniano. Poza licznymi ranami 
otrzymanymi w walce10 oraz najwyższym brytyjskim odznaczeniem wojsko-
wym – Krzyżem Wiktorii11 świadczyć może o tym także jego aktywny oraz 

doświadczenie uzyskiwali wysoki poziom wiedzy bądź fachowości bez formalnego – szkolnego 
lub uniwersyteckiego wykształcenia. Dotyczyło to także wojskowych.
7 Takie wojskowe kariery zdarzały się przede wszystkim w  epoce napoleońskiej, głów-
nie zaś w armii francuskiej cesarza Napoleona I – szerzej zob. chociażby: Życie marszałków 
francuzkich z czasów Napoleona z rycinami rytemi przez najpierwszych artystów francuzkich 
podług oryginalnych obrazów z Galeryi Wersalskiej, Warszawa 1841; A. Uffindell, Wielcy ge-
nerałowie wojen napoleońskich oraz ich bitwy 1805–1815, tłum. N. Radomski, Poznań 2007; 
A. G.  Macdonell, Napoleon i jego marszałkowie, tłum. F. Rutkowski, przedmowa A. Nieuważ-
ny, Kraków–Międzyzdroje 2008.
8 Zob. choćby W. Erfurth, Die Geschichte des Deutschen Generalstabes 1918–1945, Münster 
2001 oraz polskie tłumaczenie tej pracy idem, Niemiecki Sztab Generalny1918–1945, tłum. 
K.  Szarski, Warszawa 2007, a  także M. Melvin, Manstein najlepszy generał Hitlera, tłum. 
Ł.  Witczak, Wrocław 2011.
9 Jedynie po 1918 r. w Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej można było znaleźć przy-
kłady wręcz zawrotnych karier wojskowych kompletnych ignorantów, nie tylko wojskowych, 
którym udawało się wspiąć na sam szczyt i otrzymać marszałkowskie laury. Tak właśnie było 
chociażby w przypadku marszałka Związku Sowieckiego Siemiona Michajłowicza Budion-
nego – szerzej zob. choćby: A. Smoliński, Kariera wojskowa i polityczna wybranych przed-
stawicieli kadry dowódczej i politycznej 1 Armii Konnej w czasie trwania oraz po zakończeniu 
wojny domowej w Rosji. Próba portretu zbiorowego, „Limes. Studia i Materiały z Dziejów Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej” (Rzeszów) 2008, nr 1, s. 213–243 oraz idem, Kariera wojskowa 
i polityczna wybranych przedstawicieli kadry dowódczej i politycznej 1 Armii Konnej w czasie 
trwania oraz po zakończeniu wojny domowej w  Rosji [w:] O „czerwoną” Rosję, „czerwoną” 
Europę i „czerwony” świat. Studia o potencjale militarnym Sowietów w latach 1918–1941, To-
ruń 2015, s. 27–99.
10 W sumie podczas całej swojej służby wojskowej ranny bądź kontuzjowany był ponoć aż 
kilkadziesiąt razy, przy czym wiele z tych ran było ciężkich.
11 Odznaczenie to otrzymał za osobistą odwagę i  przedsiębiorczość wykazane podczas 
krwawej bitwy nad Sommą, podczas której w dniach od 2 do 4 lipca wziął udział najpierw 
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dobrowolny i świadomy udział w kilku konfliktach kolonialnych i wojnach, 
przede wszystkim zaś w niezwykle krwawej „wielkiej wojnie”, podczas któ-
rej ten najpierw kawalerzysta, a następnie piechur – z wyboru12 – osobiście 
dowodził najpierw batalionem, a  później brygadą piechoty, co przypłacił 
wieloma ranami, w tym utratą oka oraz dłoni. Pomimo to nie zrezygnował 
z udziału w wojnie13. Warto tutaj też wspomnieć, że cechą charakterystycz-
ną jego sposobu dowodzenia był osobisty przykład, przy czym na polu wal-
ki poruszał się bez broni palnej, ale z nieodłączną laską w ręku. Zawsze też 
podążał za nim ordynans z  imbrykiem do herbaty oraz pledem. Broni nie 
nosił zaś ponoć dlatego, aby nie użyć jej zbyt pochopnie przeciwko pod-
władnym, wykazującym brak należytego zapału do walki14. 

„Wielka wojna” stanowiła tylko pewien etap w  przygodzie z  wojaczką 
tego „zawodowego” żołnierza, zaś jej koniec stał się dla niego pewnym za-
skoczeniem, gdyż jak napisał we wspomnieniach: 

„Zawieszenie broni [z  11 listopada 1918 r. – przyp. A. S.] przyniosło 
chwilowe upojenie smakiem zwycięstwa, które jednak szybko przeminęło. 
Myślę, że tylko cywile odczuwają wielką i  szczerą radość z  końca wojny, 
która oznacza dla nich kres nieprzerwanego, pełnego napięć i trosk wycze-
kiwania. [...] Przez całe miesiące, niekiedy przez lata walczyliśmy, pragnąc 

w zdobyciu, a następnie – jako dowódca 57 Brygady (piechoty) armii brytyjskiej – w obronie 
zamienionej przez Niemców w twierdzę wioski La Boisselle. Choć we wspomnieniach walki 
te opisał dość dokładnie, to jednak skromnie nie wspomniał o  swoim odznaczeniu, choć 
czyni to wówczas, gdy wspomina osiągnięcia bojowe kolegów. 
12 Choć był typowym, zamiłowanym w  sporcie konnym kawalerzystą, to wskutek obser-
wacji przebiegu walk pozycyjnych, które miały miejsce w  1915 r. na froncie zachodnim, 
doszedł do słusznego wniosku, że znacznie ważniejsza od kawalerii w  tej wojnie jest rola 
piechoty. Wniosek ten spowodował, że poprosił o przeniesienie do piechoty. 
13 Wspominając po latach swoją rozmowę z  lekarzami podczas komisji lekarskiej, któ-
ra miała zadecydować o  jego zwolnieniu z  armii, napisał: „W połowie badania doznałem 
olśnienia i zakomunikowałem lekarzom, że po opuszczeniu szpitala trochę polowałem z suk-
cesami, i  skoro umiem trafić w  cel, to na pewno przydam się do czegoś we Francji. Moje 
jedyne oko musiało wpatrywać się w członków komisji z przekonaniem, udało mi się bo-
wiem zrobić na nich wrażenie wystarczające, by uznali mnie ponownie za zdolnego do służ-
by w wojsku” – zob. A. Carton de Wiart, Moja odyseja. Awanturnik, który pokochał Polskę..., 
s. 89.
14 Jak napisał we wspomnieniach: „W duecie z  Holmesem [ordynansem – przyp. A. S.] 
musieliśmy prezentować się dość groteskowo w  czasie ataku na nieprzyjaciela” – zob. ibi-
dem, s. 93. W efekcie pewnych historycznych zaszłości w  armii brytyjskiej taka dość eks-
trawagancka postawa oficera nie budziła szczególnego zdziwienia. Niekiedy bowiem wojnę 
traktowano jako coś w  rodzaju krwawego sportu lub też zbiorowy pojedynek z  udziałem 
nie zawsze dobrze urodzonych. Można tutaj wspomnieć bowiem choćby o barwnej postaci 
generała Thomasa Pictona, który dowodząc dywizją brytyjskiej piechoty w bitwie pod Wa-
terloo, ubrany był w cywilny surdut i cylinder, zaś jedynym jego uzbrojeniem była trzcinka 
lub parasol – zob. choćby: T. Malarski, Waterloo 1815, Warszawa 1984; idem, Waterloo 1815. 
Ostatnia bitwa Cesarza Francuzów, Warszawa 2015.
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jak najszybszego zakończenia wojny, a kiedy w końcu przyszło, to poczu-
liśmy się wypaleni i  niepotrzebni [...], a  rozczarowani ludzie pragnęli już 
tylko powrotu do domu.

Prawdę mówiąc polubiłem wojnę – doświadczyłem od niej wiele złego, 
ale jeszcze więcej dobrego, dostarczała mi emocji i uwalniała od trosk co-
dziennego życia”15.

Na takie twierdzenie mógł sobie pozwolić jedynie prawdziwy żołnierz – 
przysłowiowy „wojak z krwi i kości”.

Karierę wojskową kontynuował również w  czasie II wojny światowej 
– w  1940 r. walczył w  Norwegii, zaś w  1941 r. dostał się do włoskiej nie-
woli, z której zresztą, jak na brytyjskiego oficera przystało – nieskutecznie 
– próbował uciec16. Swoją wojaczkę zakończył jako osobisty przedstawiciel 
premiera Winstona Churchilla przy chińskim generalissimusie Czang Kaj-
-szeku. Znalazł się tam w 1943  r., choć jak sam to podkreślił we wspomnie-
niach: „Chiny nie zajmowały bliżej określonego miejsca na mojej osobistej 
mapie świata – wyobrażałem je sobie jako daleki kraj pełen kapryśnych lu-
dzików o dziwacznych zwyczajach, którzy pięknie rzeźbili w jadeicie i ota-
czali religijną czcią swoje babcie”17. Mimo to pozostał tam aż do 1946  r.

Dla potencjalnego polskiego czytelnika najciekawsze oraz najistotniejsze 
są jednak te fragmenty wspomnień de Wiarta, które dotyczą Polski i  Po-
laków. Po raz pierwszy jako szef Brytyjskiej Misji Wojskowej znalazł się 
w Polsce i Warszawie w  lutym 1919 r. Sam przyznaje, że w kwestiach pol-
skich był wówczas kompletnym ignorantem. Pisze bowiem: „miałem raczej 
mgliste pojęcie, gdzie leży Polska. Wiedziałem, że to gdzieś blisko Rosji, i że 
Polacy walczą z bolszewikami. Nie znajdowałem jednak żadnego logiczne-
go powodu, dla którego akurat mnie wybrano do tej kuszącej eskapady”18. 

15 A. Carton de Wiart, Moja odyseja. Awanturnik, który pokochał Polskę..., s. 118–119. 
W innym miejscu swoich wspomnień generał stwierdził: „służba w wojsku pomiędzy wojna-
mi to straszliwie nudne zajęcie” – ibidem, s. 169. Warto tutaj zauważyć, że podobne odczucia 
mieli wówczas także kombatanci innych armii, które uczestniczyły w „wielkiej wojnie” – zob. 
choćby E. Jünger, W stalowych burzach, przeł. i posłowiem opatrzył W. Kunicki, Warszawa 
1999, s. 236.
16 W swoich wspomnieniach generał de Wiart sporo uwagi poświęcił warunkom, w jakich 
w  czasie II wojny światowej w  niewoli włoskiej przebywali generałowie oraz inni wysocy 
oficerowie armii brytyjskiej. Rzecz jest warta odnotowania choćby z tego powodu, że sytu-
acja tych jeńców była zupełnie odmienna od warunków zapewnianych uprzywilejowanym 
jeńcom brytyjskim w niemieckich obozach jenieckich.
17 A. Carton de Wiart, Moja odyseja. Awanturnik, który pokochał Polskę..., s. 312. Zob. tak-
że ibidem, s. 316.
18 Ibidem, s. 123. W innym zaś miejscu napisał: „Zabawne, że kiedy wyjeżdżałem do Pol-
ski, nie miałem zupełnie pojęcia, dlaczego wybrano akurat mnie. Gdy już się tam zadomo-
wiłem, odważyłem się o to zapytać przyjaciela, który powinien znać kulisy mojej nominacji. 
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Szybko jednak polubił nasz kraj i jego dzielnych ludzi19, a niemałą rolę ode-
grały w  tym dobry zmysł obserwacji, brak tak typowych dla innych Bry-
tyjczyków antypolskich uprzedzeń, kontakty z  odpowiednimi ludźmi, jak 
chociażby z  Naczelnikiem Państwa Józefem Piłsudskim, ministrem spraw 
zagranicznych i premierem Ignacym Janem Paderewskim oraz znajomości 
zawarte z  kręgiem polskich arystokratów i  myśliwych, których uważał za 
śmietankę ówczesnej europejskiej socjety20. 

Wśród poznanych Polaków szczególnie cenił Naczelnika Państwa i Na-
czelnego Wodza oraz późniejszego Pierwszego Marszałka Polski Józefa Pił-
sudskiego – głównie za jego polityczną przenikliwość. Wspominając tę po-
stać, napisał: 

„W ciągu mojego życia spotkałem niejedną znakomitość, nie wyłączając 
największych ludzi tego świata. Piłsudski niewątpliwie plasuje się między 
nimi wysoko, a  jako polityka umieściłbym go na samym wierzchołku. Był 
uderzająco przystojnym mężczyzną, którego owiewała aura konspiratora, 
jego głęboko osadzone oczy zdawały się przewiercać rozmówcę, do tego 
wysokie czoło, potężne brwi i bardzo charakterystyczne wąsy. [...]

Piłsudski miał też niestety swoje wady – był człowiekiem bardzo zawist-
nym, nie znosił sprzeciwu [...].

Piłsudski szczerze nienawidził Rosjan. Mimo, że nie przepadał również 
za Niemcami, to uważał, że rozsądek nakazuje utrzymywać z nimi znośne 
relacje [...]

Piłsudski pochodził z Litwy, a cechą, która najbardziej wyróżnia Litwi-
nów, jest upór. [...]

Piłsudski miał [...] fenomenalną intuicję [polityczną – przyp. A.S.] i nie-
mal nigdy się nie mylił”21.

Natomiast Ignacego Paderewskiego scharakteryzował następująco:
„Nigdy nie zapomnę swojego zdumienia, gdy go po raz pierwszy ujrza-

łem: wyraziste oblicze, bujna czupryna, na której wierzchołku tkwił nie-
pewnie mały melonik! [raczej cylinder, gdyż takiego nakrycia głowy używał 
mistrz – przyp. A.S.]

Otrzymałem nader pouczającą odpowiedź: – Myśleliśmy, że ktoś taki jak Ty musi znać ten 
kraj. – Całe szczęście, że mnie o to wtedy nie zapytano!” – ibidem, s. 167.
19 Innym Brytyjczykiem, który w 1920 r. miał okazję poznać Polskę i Polaków oraz pozostawił 
po sobie pochlebne dla nas świadectwo, był ówczesny ambasador Wielkiej Brytanii w Berli-
nie oraz „specjalny wysłannik rządu Jego Królewskiej Mości” Edgar Vincent d’Abernon – zob. 
E. V.  D’Abernon, Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata. Pod Warszawą 1920  r., tłum. 
A. Dobiecki, Warszawa 1932.
20 Pisząc o warszawskim Klubie Myśliwskim z początku 1919 r., stwierdził: „Klub groma-
dził polską elitę, a wszyscy pracownicy zagranicznych placówek zostawali jego honorowymi 
członkami” – A. Carton de Wiart, Moja odyseja. Awanturnik, który pokochał Polskę..., s. 128.
21 Ibidem, s. 128–132, 165.
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Paderewski był osobistością znaną na całym świecie. Dzięki muzyce udało 
mu się podbić ludzkie serca i pragnął wykorzystać to do celów politycznych. 
Ten do szpiku kości polski patriota spędził wojnę w Ameryce, przeznaczając 
cały swój czas i osobistą fortunę dla sprawy Polski [...]. Żadna ofiara na rzecz 
Polski nie była dla niego zbyt wielka [...]. Sprawa Polski na konferencji poko-
jowej wiele zawdzięczała jego czarującej osobowości i wspaniałej elokwencji. 
Żaden inny polityk z pewnością nie osiągnąłby tak wiele”22.

Wszystko to spowodowało, że polubił Polaków i nauczył się ich cenić, 
skutkiem czego często jego opinie i  poglądy w  kwestiach polskich były 
sprzeczne z oficjalną linią polityczną władz brytyjskich, które jak sam za-
uważył, z reguły przedkładały interesy Niemiec oraz innych krajów ponad 
postulaty władz polskich23. 

Po zakończeniu swej misji pozostał w Polsce jako gość Karola Mikołaja 
księcia Radziwiłła ordynata dawidgródeckiego, który podarował mu siedzi-
bę w Prostyniu na Polesiu, gdzie de Wiart mieszkał do 1939  r., kiedy to po 
raz drugi stanął na czele Brytyjskiej Misji Wojskowej w Polsce. 

Obcując przez tak długi czas z Polakami, poznał zarówno nasze zalety, jak 
i wady. Pisząc po latach wspomnienia, zauważył, że jedną z naszych cech na-
rodowych, poza patriotyzmem oraz ogromną i bezinteresowną gościnnością, 
jest kłótliwość24, co jego zdaniem wynika zarówno ze szlacheckiej, jak i chłop-
skiej mentalności Polaków. Z drugiej strony cenił polską kulturę i kuchnię oraz 
dążenie do dobrze pojmowanego życiowego komfortu25. Jest też rzeczą oczywi-
stą, że był zachwycony myśliwskim zamiłowaniem ówczesnych Polaków oraz 
wspaniałością polskich terenów łowieckich i obfitością zwierzyny – głuszców, 
słonek i dzikich kaczek oraz dzików, wilków i saren26.

22 Ibidem, s. 126–128.
23 Ibidem, s. 139, 155, 166.
24 We wspomnieniach generał Carton de Wiart napisał: „dość szybko zorientowałem się, 
że w  Polsce na szczytach władzy co chwilę wybuchają jakieś kryzysy. Jestem przyjacielem 
Polaków i szczerze ich podziwiam, ale muszę przyznać, że uwielbiają oni sytuacje kryzysowe. 
Dopiero wtedy czują się jak ryby w wodzie i zapewne dlatego wywołują je ze stałą częstotli-
wością, i często nie potrzebują ku temu powodu!” – ibidem, s. 134.
25 Według niego bowiem przed 1939  r.: „Polscy ziemianie ciągle jeszcze żyli w świecie zbliżo-
nym do feudalnej świetności, tonącym w luksusie, który był niewyobrażalny dla zachodnich Eu-
ropejczyków. Nie przejmowali się pomrukami docierającymi zza wschodniej granicy. [...] Polska 
kultura ukształtowała się pod wielkim wpływem kultury francuskiej. We wszystkich rezyden-
cjach ziemiańskich można było znaleźć francuskie meble, obrazy i gobeliny, ale cały ten ozdobny 
blichtr dawał cudowne poczucie komfortu, którego próżno by szukać we Francji. Polacy rozu-
mieją, co znaczy przytulność, i goście nigdy nie muszą tłoczyć się przy nędznym płomieniu sa-
motnego kominka, jak podczas wizyty w angielskiej wiejskiej rezydencji. Znają się na rozkoszach 
podniebienia, jadają wyśmienicie” – ibidem, s. 172. Zob. także ibidem, s. 154–155, 173–174.
26 A. Carton de Wiart twierdził, że przebywając w Polsce ustrzelił ponad 20 tys. kaczek – 
zob. ibidem, s. 201 oraz s. 191–192, 202–203.
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Zwieńczeniem jego polskiej przygody była tragiczna kampania polska 
1939  r., w  czasie której zauważył męstwo Wojska Polskiego walczącego 
pomimo beznadziejnej sytuacji militarnej, w  jakiej znalazła się wówczas 
Rzeczpospolita. Odnotował też nowe metody walki zastosowane przez 
Wehrmacht oraz tragiczne skutki agresji Sowietów 17 września 1939 r. 

O tym zaś, jak bardzo już wówczas generał de Wiart wrósł w  polskie 
społeczeństwo oraz jak silnie nasiąknął polską mentalnością, może świad-
czyć choćby jego bardzo ostra ocena przejścia przez Naczelnego Wodza 
marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 17 września granicy z  Rumunią. We 
wspomnieniach napisał bowiem: „Zdecydowana większość Polaków nigdy 
nie wybaczy Śmigłemu-Rydzowi jego decyzji porzucenia armii. Choć za-
wsze uważałem, że nie jest on właściwą osobą na stanowisku Naczelnego 
Wodza Wojsk Polskich, to nie przyszłoby mi do głowy, że ucieknie on od 
ciążącej na nim odpowiedzialności i będzie tchórzliwie ratować własną skó-
rę. Jego postępowanie było zaprzeczeniem wszystkiego, co wiedziałem o Po-
lakach. Wręcz trudno mi opisać, co wtedy czułem”27.

Adrian Carton de Wiart bez wątpienia był postacią nietuzinkową, którą 
na dodatek los silnie związał z Polską i Polakami oraz umożliwił dogłębne 
poznanie naszej historii i kultury, a także na wyrobienie sobie o nas obiek-
tywnej opinii. W efekcie tego możemy zaliczyć go do nielicznego grona 
Brytyjczyków życzliwych Polsce i  jej różnorodnym aspiracjom. Gdy doło-
żymy do tego fakt, że wspomnienia te napisane są żywym i  plastycznym 
językiem, to otrzymamy lekturę ze wszech miar wartą przeczytania. Nie 
bez znaczenia jest też to, że dzięki ich publikacji otrzymaliśmy możliwość 
spojrzenia na samych siebie z całkiem odmiennej perspektywy. Czy jest to 
obraz obiektywny – to będzie mógł ocenić każdy, kto zada sobie trud, czy 
też raczej sprawi przyjemność, poświęcając czas na lekturę tych wspomnień.

Aleksander Smoliński

27 Ibidem, s. 215. Zob. także ibidem, s. 208. Oceniając ten fakt, nie należy zapominać, że 
z szerszej perspektywy historycznej ten tragiczny krok marszałka Śmigłego-Rydza, choć nie-
zgodny z polskim etosem (zob. casus bohaterskiej śmierci Wodza Naczelnego Wojska Pol-
skiego Księstwa Warszawskiego Józefa księcia Poniatowskiego), znajduje jednak racjonalne 
uzasadnienie – zob. choćby: Wrzesień 1939 w relacjach i wspomnieniach, wybór i opracowa-
nie M. Cieplewicz, E. Kozłowski, Warszawa 1989; R. Mironowicz, Edward Rydz-Śmigły. Dzia-
łalność wojskowa i polityczna, Warszawa 1988; C. Leżeński, Kwatera 139. Opowieść o mar-
szałku Rydzu-Śmigłym, t. 2, Lublin 1989; M. Jabłonowski, P. Stawecki, Następca Komendanta. 
Edward Śmigły-Rydz. Materiały do biografii, Pułtusk–Warszawa 2013.
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